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Tájékozások a' porosz ev. egyház-
ban, *) 'm mennyire leltet, a' ma-

gyarltonil»a?t. 
Állítsa bár magyarhoni protestáns egyházunk 

felöl Wimmer barátunk, hogy ennél különb egész 
Európában nincs; 's a'rajtunk felejtett kis consti-
tulionalis vakolatért felejtse bár el ennek sár- és 
vályogbelsöjét és nyomorult sövényzetét: mi vele j 
egy értelemben nem lehelünk. Nagyon tudjuk, 
hol vette magát és miként nőhetett ki illyen alak-
ban jelen egyházi nyomorult hanyadán-Iétünk; 
tudjuk, hogy ennek megteremtésében maga az 
egyház, átalános értelemben, részt nem vett; és 
hogy részt nem vehetett abban, maga az egyház 
állt ellen; tudjuk, hogy egy-két esetet kivéve, 
az a' kevés is, mi lett, a' papság hire és aka-
rata nélkül lett, vagy épen ellene $ tudjuk, hogy 
az a' kis szabadság, mit Wimmer úr egyenesen 
a' szent Írásból szemzett bele egyházunkba, mit 
egyházunk keresztyén szellemének tulajdonít, — 
koránsem magából fejlett ki, — hanem egy külső, 
egy idegen impulsusé először, mellyszerint ellen 
nem állhatott a' kor hatalmas lökésének, — má-
sodszor, mondjuk ki egyenesen, azon szerencsés 
szerencsétlen, sem árt sem használ, állásunké, 
mellyszerint a' felsőbb hatalom kisszerű mozgá-
sunkat, vagy egyházi feszelgésünket mindeddig 
nagyszerüleg ignorálta; és hogy ezt tette, hogy 
legalább negatíve rajiunk segílett: ezl méltó, hogy 
neki megköszönjük. 

Ezért, bár nem ártana, nincs kedvem kicsó-
vázni jelen egyházi állásunk főbb pontjait; nincs 
kedvem a' kevés belmozgalmat, csoportokra szed-
ve, ismertetni. E' helyett önkénytelenül fordúl 
figyelmem a' külföld protestáns egyházaira, még 
pedig nem az alföldi, annyival inkább nem az 
angol félvér protestáns, hanem egyenesen a' po-

A" darmstadti Alig. Kirclienzeitung egyik czíkke után. 

rosz egyházra, mellynek sokfelé menő moz-
galmaiban legalább egy bizonyos irány látható,— 
mellynek mozgalmai egyházunkra reányozva, 
még valaha hasznos tanulságul szolgálhatnak. 

Lássuk hát a'porosz egyesült egyház belmoz-
galmainak fötényezöit, mellyek láthatlanul felté-
telezik a' porosz egyház életbe lépni készülő át-
alakulásait! szokásom szerint mindenütt figye-
lemmel édes magyar egyházunkra. 

Nem lehet külföldi vizsgálónak rosz neven 
venni, ha Poroszhon részekre szakadt és moz-
galmak fölött ingó protestáns egyházára aggodal-
masan néz; ha a' sok heterogen törekvéseknek 

jegy pontra futását nem látva, valamellyik túlzó 
párt győzelmétől tart. Azonban lássuk! — Igaz, 
hogy a' porosz egyház jelen állapota nem egyéb 
crisisnél: de egyálalán nem következés, hogy e' 
crisisböl calaslroph fejlődjék ki; nem következés, 
hogy valamellyik túlzó párté legyen a' véggyő-
zelem: sőt inkább teljes okunk van reményleni, 
hogy az egyház egészséges tömkelege, elébbutóbb 
kitúrva magából a' poshasztó anyagot, erőteljes 
életstádiumába lép át. Míg e' reménynek alapja 
van — a' minthogy van — addig a' magukat fel— 
ütögető megszakadásokat nem lehet valami nagy 
gonosznak, vagy nyavalyának mondani, — mert 
ez örvendetes életjel, jele annak, hogy a1 porosz 
egyházban sok életerő rejlik és mozog, 's hogy 
legalább szemére vetni nem lehet az t : hogy 
holt állat! 

Tagadhatlanul, Poroszhonban mindeddig fő-
szönyegkérdés: Az egyháznak symbolumaihozi 
viszonya; kell-elehet-e az egyházi életet a' 
confessiók mellett vagy ezektől válva tovább ké-
pezni? — Hogy valami ujat tenni kell, ebben ke-
vés híján kezet fog mindegyik; hogy mi viszony-
ban álljon a' régi a' fönállóhoz, az újhoz?: ez a' 
kérdéses pont, melly fölött a' pártok tüzeskednek. 
— Hogy e' viszálynak eredményét kitalálhassuk, 
szükség lesz a' pártok álláspontjait tájékozni. Ez 
annyiban nem lesz nehéz munka, a' mennyiben 
mindegyik pártnak találkozott organuma, millyen 
megszólalt és nyilatkozik. 

Első, alázatosságában legtöbbet köve-
telő, 's annál fogva Iegkonokabb párt, a1 szigorú 
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symbolicus párt. Főbb organumai: Hengstenberg 
Evangelische Kirhenzeitung-ja, és a1 triglaffiipap-
conferentia. E' pártnak elvei bár ók, mégis igen 
divatosok, mellyek magában az egyszerű életben, 
még a' bútoroknál is láthatók. E' párt az avultat 
akarja, ugy a' mint volt, helyreállítni; ennélfogva 
az egyház ujonan-alkotását pengeti nyelvén: de 
minő ujonan-alkotását? — Felelet: Egy a' tör-
ténet által elavított, elkoptatott álláspontnak r e -
pristinatióját. E'párt avítva akar ujítni, — hálra-
menve akar haladni, — hátnl kolompol a' nyájnak 
csak azért, mert néhány régi árokpart még k o -
párrá legelve ott a" háttérben nincs. Koránsem azt 
akarjuk ezzel állítni, mintha c1 párt emberei mind-
egylábig tartuíFe-k, vagy szenteskedők volnának, 
— távol legyen! — csak annyit mondunk: hogy 
mint a' kocsikban háttal ülőknek, fejők kereng, a' 
világ egyet fordult velők, 's azt hiszik, hogy ha-
ladva hátrálnak, hátrálva haladnak. 

E ' párt szemében az unió nagy szálka, mit 6 
symbolumokkal akarna a'porosz egyház szeméből 
kipiszkálni, — testnélkííli igévé szeretné sová-
nyítni a' kor nagy eszméjét, mellyet magyar pro-
testáns egyházunk is kitett, mint talált gyermeket, 
a* templom hideg küszöbére, — a' tényt, mit fa -
naticus lárma többé agyon nem üthet, akarná üres 
hanggá tenni. Ez óhitű pártnak minden esetre 
vérmes reményei lehetnek, a' mennyiben azt hi-
szik , hogy nézetök a' legfelsőbb helyeken pár-
toltatik; felejtve, hogy épen ezen reményben van 
elrejtve halálmagva természetelleni tanúknak. E' 
visszaható fonák párt nehezen ha gyözend, miu-
tán az említett két orgánum szavaiból annyit ki-
venni lehet, hogy egyik sem bízik valami erősen 
magához. Az Evangelische Kirchemeitung és a' 
Iriglaffi paphad egy hiten és valláson van, — 
mindkettőnek egy dogmaticus alapja van, annyi 
igaz: azonban az elsőnek vezérszavai között ol-
vasható többek között ímez haladási elv: „Al -
kalmazzátok magatokat az időkhöz"! —; ezért nem 
akarna örömest farkasszemet nézni az életbe-lé-
pett unióval, hanem e' helyett szeretné, másfelé 
kalandozva, még is lassan-lassan a' földet alóla 
elhordani. Hol vette Hengstenberg e' tacticát, igen 
könnyű eltalálni annak, ki tudja azt, hogy a' kor-
mány mi ellenállhatlan befolyással van az oktató-* 
kar elveire, sőt még modorára is. 

Már a' triglaffi papegylet egyenesen sikra 
száll az unió elve s az egész ev. egyház ujabb 
fejlődése és iránya ellen; ott jajveszékel és töri 
magát a' régi árok-parton, 's veszettnek mondja 
mind azt, mi azon túl-ment az ev. egyházban. Az 
uniót az egyházon múlékony kórjelnek tartja; 's 
hogy tagjai még határozottan 's végképen át nem 
vonultak az óhitű lutheránusok táborába , nem 
egyéb ügyetlen következetlenségnél. E' pártnak 
jövendőjét előre lehet látni. Az egyik fél t. i , melly 
egyháztörténetet és egyházi életfejlödést hisz, 
lassan-lassan engedve a1 kor érlelő hatalmának, 

színt veszt a" haladó egyesült egyház föszinében. 
A' másik fél , mellynek üdve csak a1 mult homá-
lyán borong, mint heterogen elem, majd valahol 
az egyház alsó részeiben egy csomóba gyűl, 's 
mint valami életnélküli holttetem, secta-alakban 
sérvül ki a' porosz egyház nagy testületén. 

Magyar protestáns egyházunkban is megvan 
ez a' párt 5 de szép és békeséges rendetlenség-
ben hevervén itt minden egymás melleit: még 
nem jött meg ideje, hogy csoportba állva, életmű-
szeresen nyilatkozzék. — Mit is tudunk mi még 
egyházunk alkotó részeiről? — Egy köz-orga-
numunk ugyan már van, mellyen mindegyik rész 
megszólalhatna, és a' pártok magokat constiluál-
hatnák: de ez orgánum még alig került ki a' si-
ket-némák magyarhoni nagy intézetéböl's vannak, 
kik már azt is megsokallották, a' mit magyar pro-
testáns egyházunkra rávallott. Néhány elv ki van 
már tűzve, mint lobogó, annyi igaz: de embereink 
még most csak bujkálnak, kémlelődnek, nézik a' 
lobogó szinét, meg odább állnak, 's utoljára is a' 
színtelen apathia lobogója alá gyülekeznek. Iíogy 
symbolistáink vannak, mutatja a' kis pennaharcz, 
melly a' symbolnmok felett e1 lapok hasábjain 
megkezdetett; és hogy viszont a' symbolumok és 
a' coní'essiók nálunk is megtették ismeretes hatá-
sukat, mutatja a keserves sorsra jutott unió, mely-
lyet olly szépen benevenláltunk, annyi szép szóval 
illumináltunk, annyi hiú reményen éheztettünk, 
hogy végre itt fekszik betegen , egyházaink hi-
deg küszöbén; és Atyámfiai! nyakunkra hal meg! 
's a' lélek belőle Jézusunk ímez sóhajtásán köl-
tözik ki: Jeruzsálem! Jeruzsálem! mennyiszer 
akartam egybegyűjteni magzatidat, miképen a' 
tyúk az ö fiacskáit az ö szárnyai alá ? — És nem 
akartátok. Luk. 13. 34. — Symbolum, confessio, 
unió, e' hármat együtt maga Jézus sem veheti 
szárnya alá még ma is ! 

Az egyik tulságot láttuk, nézzünk szeme közé 
a' másiknak. Ez a' feltétlen rationalismus. Tulaj-
don organuma még Poroszhonban nem találkozott, 
ha csak a' kötheni protestáns felek — protestan-
tische Freunde — egyletét, a' mennyiben tagjai-
nak többsége porosz — annak nem fogjuk. Ez is 
egyházi élelfejlesztést, feltámadást sürget, hatal-
masan okoskodik, hogy ennek igy , annak amúgy 
kell lenni: de a' kövek, ezen formulákra, nem 
mozdulnak. Ok is , mint a' symbolisták táblás se-
rege, nem ott fogják meg a'dolog végét, hol kel-
lene. Míg a' symbolisták t. i. a' keresztyénség 
romai és régi forgácsai közölt keresik az üdvöt, 
"s ezekből akarnak uj oszlopokat alávonatni: addig 
emezek minden régit gyanúsítva, megvetve, sok 
keresztyén eredetiséget kárhoztatnak. Fő bajuk 
az, hogy mindent tagadva, mindent lerombolva, 
semmi határozottat nem építnek, — ők negatiók 
világában élnek posilivitas nélkül, — leég min-
den , mihez nyúlnak, 's a1 szél és vihar alá k i -
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szorult szegény emberiségnek egy ponyvasátort 
sem bírnak a' hamudombon felütni. 

A' kötheni egylet, míg régit rombolni, míg 
repristinátiókat kell halomba dönteni, addig igen 
hatalmas; minden régi elporlik lába nyomai alatt: 
de ujonan-építéshez anyaga nem levén, nevetsé-
gesen megszorul mindannyiszor, valahányszor 
csak egy nyomorult tűzhelyet akarna is felrakni. 
Minthogy pedig valami positivum egyedül csak 
egy más positivum mellett nélkülözhető: látni-va-
ló, hogy ezen pártnak egy-oldalas irtása alatt 
elébb-utóbb kiveszne minden egyházi, minden ke-
resztyén elem, vagy pedig folytonosan föleresztve 
és higítva a keresztyénséget, végtére is csak 
sótlan és erőtlen leve maradna meg, mint kórházi 
leves, az emberiség számára. Nem nehéz e 'párt-
nak is jövendőjét eltalálni. Positiv benső ereje, 
mellyel a' kor éledő egyházi szellemét leverhetné, 
nem levén, győzni nem fog. Irányt ugyan nehe-
zen ha változtat, mert a' tagadások partatlan ten-
gerén nincs, nem lehet positiv pont. Egy újvilá-
got keresve — melly földünkön nincs — majd 
halad, vitorláit szilaj szél dagasztja ; igy röpül el 
sebesen minden positiv part és kikötő mellett, — 
igy keringet, míg az idő nagy tengere el nem 
nyeli. — 

Magyarhoni egyházunkban e' túlzó párt Ián 
legnagyobb számmal van, csakhogy nem annyi 
tudományos készülettel, mint Poroszhonban, — 
nem is tiszta kitűzött elvből, hanem inkább — 
mint nálunk szokás — könnyebbség kedveért. 
Miért? — Honunkban, hogy magát valamellyik 
pap megunassa, és minden hivatalos hatását elve-
szítse, erre legközelebb út — kivált műveltebb 
helyeken — az, hogy hallgatóival, a' confessiók 
kopár utján, a' régi dogmák mezejére járjon le-
gelni,'s ennek néhány, még fönálló száraz kórója 
tövében keressen eledelt. — Mennyi tudomány, 
mennyi szónoklati ügyesség kívántató pedig ahoz, 
hogy valaki ez elhagyott tarlókon kalászokat szed-
hessen, mutatja Tholuck, Hamis, Krummacher, 
és sokak példája, kik e' régi festményekre annyi 
mély tudománynyal, annyi alapos készülettel lu-
dának némi eleven szint mázolni. A' mi fiatal pap-
jaink kivált, egyet fordítnak a' dolgon, 's a' he-
lyett, hogy a' keresztyén vallás positivumát ol-
vasztanák bele vallásos nézeteikbe, — vagy meg-
fordítva, — a' helyeit, hogy ennek annyi százados 
szegletességeit tudományosan köszörülnék : egy 
vallást hirdetnek, de ezt is csak vasárnaponként 
— melly Jézus vallása mellett csak ugy áll erős-
ségül, mint állhatott szemközt Athénében sz. Pál-
lal a'görögöknek ismeretlen istene.— Egy Wim-
mer szájában — például — igenis győz és emel 
nálunk is a' népszerű, szószerint vett symbolis-
mus, mert ö egyedi mély tudományosságát és — 
a* mi csudálatos — független szabad lelkületét 
foglyul tudta vinni az igének: de hidegebb szel-
lem 's kevesebb lelkesedés mellett, — száraz, 

lelketlen előadás leple alatt — kérdem — mi is 
lesz symbolumainkból?— Visszatér a" protestáns 
papnak nem termett fiatal vagy vénebb lelkész a' 
száraz helyekről, hol csak a' hit véres töviskoro-
nája virít, és virágokat keres magának a'rationa-
lismusnak — ha ez sincs — a' sentimentalismus-
nak nyíltabb mezején. — Az erős positivitást 
majd embereinknek mélyebb és érettebb tudomá-
nyos készülete termi meg. 

E' két túlzó párt között középen áll az úgyne-
vezett mozgalom-párt,— nem haladáspárt , — 
mert a' szoros értelemben vett haladás minden 
régi terhet kihány hajójából. A' mozgalom a' régi 
és új között forog, mint egy örvény, melly szint-
annyit sodor le magába a' múltból, mint a' mennyit 
lenyel a' jövendőből. A' haladás csak előre néz 
és tart, a' mozgalom néz multat, jelent és jövőt. 
Még most kevesen vannak ezen a' párton, számuk 
nem nagy: de azért a' kevés szám nagy erőt fejt 
ki; az erő abban a'biztos reményben áll, hogy 
ellentéteik egy magosabb egységben kiengesztel-
helök idővel mind. Mozgalom-pártnak lehet ne -
vezni azért i s , mert az idő és történet érthető 
mozgalmaihoz csatlakozva, az unió nagy eszmé-
jét magához tisztán felölelve, valami szép ujat 
akar teremteni, a' nélkül, hogy az egyház histó-
riai alapját megtagadná, vagy a' régi tökéletlent 
előbb ki akarná hordani az egyházból, mielőtt he-
lyébe valami új tökélyesbet felállíthatott volna. — 
Elve: A' fönállóbóli tovább-fejlesztés. 

Eddig átalában két főirány tört magának utat 
e' párt kebelében, mellyek közöl bár mindegyik 
egy oldalra kanyarodjék ki: de azért, kivált az 
egyiknek, magva igen egészséges. Ok a' fenál-
lóból két induló-pontot jelöltek ki, mellyböl to-
vább-fejleszteni akarnak: az egyik kijelöli az 
átalános keresztyénség elvét, a' másik inkább az 
evangelicus egyházét. Ezért az első közvetlenül 
az irást választá alapul, a1 másik inkább az ágos-
tai hitvallásra nehézkedik. Az első eltisztít, e l-
hord a' keresztyén egyházról minden emberi ro-
mot, minden későbbi építményt: a' másik csak a1 

confessionalis szárnyat akarja tovább rakni Egyet-
ért mind a1 kettő annyiban, a' mennyiben mind a1 

kettő tovább akar építni; csakhogy az egyik elébb, 
a1 másik hátrább kezdi; az egyik inkább ujat al-
kotni , a1 másik inkább már a' meglevőt szándé-
kozik tovább-fejleszteni. Természetesen még 
súrlódni kell egymás között a' két iránynak, mi-
előtt egy közös vágásban haladhatnak. Az első-
nek organuma a' Breslauban megjelenő Prophet, 
a' másikénak lehet biztosan mondani a' gnadaui 
paptanakodást íf) Pastoral-conferenz. 

A' mozgalom pártnak a' Próféta állal képvi-
selt fractiója egyedül az írásra épít, míg a' sym-
bolumokat a' régi evang. egyház most már nem 

*) A' diákos conferentia helyett tán nem volna rosz elfo-
gadni a' becsületes magyar tanakodást? D. 



korszerű, nem érvényes hitvallásának állítja len-
ni. Mind a' mellett e1 párt emberei nagyon egy-
háziasak, 's az egyház sorsát szivökön viselik; 
nem határozott és megkövesült ellenei a1 symbo-
lumoknak, a' mennyiben lehetőnek hiszik, hogy 
valamelly zsinat által egy, az evang. egyház je -
len szükségeihez és tudományos állásához mért 
új symbolum készítessék, mellyben mindegy lábig 
megállapodjanak. Hogy tisztán magából az írásból 
lehetne ez idő szerint egy illy új tanrendszert 
visszaalakítni, melly magában a' protestáns egy-
háznak minden ellentéteit kiegyenlítni képes le-
hetne : e' felöl sok okunk van kétkedni, 's a' le-
hetlenség magánál a' legelső kísérletnél kézzel-
foghatóig bebizonyuland. Az eddig megszilárdult 
evang. szempontot nem lehet, nem szabad mel-
lőzni, maga az írás mellett sem,me!lyböl ez csak-
ugyan ki is fejlett! Mert ha az írás nem tiszta 
evangelicus vagy protestáns szempontból vétetik 
alapul: ugy belőle igen könnyen lehet katholicus 
vagy egyéb tanokat is kiszerkeszteni. *;í") 

A'másik, inkább conservativ fractiója a' moz-
galom-pártnak, már sokkal egyoldalubb, a'meny-
nyiben haladni, fejlesztni akar ugyan, de csak a' 
symbolumoknak, kivált az ágostai hitvallásnak 
régi alapján. Ez irány mellett tehát előre felteszi, 
hogy a' symbolumok tökélyesen egyezők az írás-
sal ; mert valamint a' másik fractio az egyház, — 
ugy ö az írás ellen lenni egyátalán nem akar. A' 
feltétel azonban — a' mennyiben a' symbolumo-
kon bizony sok igazítni való maradt — nem áll; 
a' mennyiben még is tovább-képezni akar, és a1 

meglevőt nem tartja kielégítőnek: e' fractió-
nak még jövője lehet; a1 mennyiben pedig to-
vább építni, még is a' bötii avasságaiban megfe-
nekleni, magát eltökéllé: magával és saját irányá-
val jött kézzelfogható ellenkezésbe, — mit maga 
megtapasztaland, mihelyt ujat alkotni akarva, majd 
az írás, majd a symbolumok régi betűivel jövend 
mindenütt kemény összeütközésbe; mígnem átlá-
tandja, hogy a' protestáns egyházon sem az írás 
sem a" confessiók szószerinti faragásával segítve 
nem leend, hanem egyedül csak az által: ha az 
írás, amaz életnek könyve, saját szellemében fel-
fogvanem a' symbolum avas betűi, hanem tisz-
ta protestáns elvek szerint magyaráztatik. Ennél 
fogva a' mozgalom-párt középről indult irányával 
hovatovább kénytelen lesz egy útra térni. 

Nem kell hinnünk, mintha itt a' kellőközepen 
senki, vagy igen kevesen állanának! Sok derék 
férfiak állnak egész öntudattal ezen a' ponton a' 
porosz egyházban, kik szabad szellemmel bocsát-
koznak le az írás mélységeibe, 's a' mit onnan 

*) Ezt értekező, a' közlő véleménye szerint feleslegesen, 
's a' symbolisticus párt iránti furcsa kiméletből mondja, 
a* mennyiben az új symbolum-szerkesztésnél — men-
tessék bár tisztán az írásból — lehetlenség leend az 
evang. egyház jelen positiv állását ignorálni. Ezt maga 
ez a' fractio sem teheti, ha, fölteszem, akarná is. D. 

magokkal felhoznak, azt protestáns szempontból 
feldolgozva, a' befüimádástól egyiránttávolállnak. 
Ilogy ez a1 kellöközép-párt még magát, mint a' 
többi, kiválva nem központosíthatá: ebből nem-
létére következést húzni épen nem lehet. Egy az, 
hogy ennek mint a' többinek, Sibbolet-je, mely-
lyel magát a' többitől elkerítse, elsövényezze — 
nincs; ez sem íráson, sem symbolumon, hanem 
együtt íráson és synibolutnon feneklik. Törek-
vése : a' keresztyénség főelceit az írásból a' pro-
testáns egyház szellemében fejteni ki. A' keresz-
tyén protestáns elv nálok nem megkövesített de~ 
finitio, nem kikerekített formula, mit pártjok nya-
kába szeretnének kanyaritni: hanem ama lálhat-
lan, kifejezhetlen mindenható keresztyén életerő, 
mellyet egyik igy, a' másik amúgy öltöztet szóba" 
a' nélkül, hogy az egyik, vagy a' másik rányomná 
egyedül-üdvezitő bélyegét. 

Ebből következik, hogy. nála ama hires mind-
egységet, mi a' többi pártokat különösen jellem-
zi, hiába keressük: az ö egysége inkább szellemi, 
kevésbbé látható, de azért szilárdabb, mint a1 

többi pártok szorítva foglaló lakatja. — E' párt 
nyiltan ki meri mondani, hogy: nem valami külső 
tekintélyhez csatlakozott szövetkezés, nem sym-
bolicus könyvek körüli vak zsinatolás, nem név 
az, mi a' protestáns egyház állását és életerejét 
biztosítja, hanem, az emberi szellemben sajátlag 
nyilatkozó isteni lélek. Orgánumává fejlődhetik 
az 1844-ben megjelent berlini Kirchliche Vier-
teljahrsschrift. Hisszük, hogy a'kellő középpárt 
a' mozgalom-pártnak minden egyes fractióját s az 
egész porosz egyház minden egészséges részét 
magához szíva, azt egy ú j , egy nagyszerű j ö -
vendő számára érlelendi meg. 

Ennyi életjel, ennyi mozgalom mellett, melly 
a' porosz egyházban annyi tudomány és egyhá-
ziasság kíséretében nyilatkozik, lankadt szomo-
rúan fordúl vissza a' vizsgáló szeme magyar pro-
testáns egyházunkra- Hogy minden életjel és 
mozgalom hiján tespedne egyházunk, ennyit rá-
fogni nem lehet: de, hogy kisszerű mozgalmainak 
még bizonyos iránya nincs: ennyit állítni merek. 
Lássuk az életjel gyanánt feltűnő néhány ephe-
mer mozgalmat 1 

A'presbyteri elvek, képviselet és tisztújítás 
kérdései megpendüllek egyházunkban : néhány 
helyen, ugy a' mint, életbe is léptek: de olly 
rendetlen, olly egyoldalú evolutiókban, hogy az 
egészt nem lehet egyébnek mondani elhamarko-
dott rögtönzésnél. Néhány helyen középén kezd-
ték meg, a' tractusoknál fogva belopták őket az 
egyházi szerkezetbe, várva, hogy a' tractusokról 
majd átragad a' superintendentiákra, át — lefelé 
az egyes gyülekezetekre; egyik helyen restau-
rálnak, másikon az esperes- és gondnoki képtelen 
képviseletet minden utasítás nélkül örök időkre 
megállapítják! 's a' t. — Az unió szép eszméje, 
mint egy rakéta, szépen elsustorgott egyházunk 



fölött, 's lehulló szikrái, kis hiján megperzselék 
magát a' nemes-kefclü elgyujtót. — A' Prot. Lap, 
koldus-táskát akasztva nyakába, örökös gyaláza-
tára a' nagy magyar protestáns egyháznak, elhal 
az esperesek és hivatalnokok küszöbe előtt, elhal 
a' nagy magyar consístorialis egyház részvétlen-
s é g é t — Egyházi tudományosság, keresztyénség 
föelvei, vagy nincsenek, vagy confessiók száraz 
betűi között kezdődnek az 1-ső , végződnek az 
52—ik űrnapon. Vallásos ujjászülés, vagy repristi-
natio, nincs; az egyházi élet szoros értelemben 
a' papságnál kenyeret, pénzt és öltönyt keres. 
A' nép vallása ezerszer megforgatott öltöny, melly 
nem melegít, mellyet vagy rongyosan vet nya-
kába az egyházi szolgálat, vagy pedig új posz-
tóval foltozván, még- nagyobbat repeszt rajta! — 
Nyomorúság, nagy nyomorúság, Atyámfiai!! És 
hogy legalább a' világ ne tudja nyomorúságunkat, 
hogy legalább még ennyit .se lehessen megmon-
dani a' magyar protestáns egyháznak : tudjátok 
mit ? Ne fizessetek elő a? Lapra! D o b o s . 

Nyilatkozat a' I®roí. Ksyli. és Isk. 
E<a|> snellett. 

E' lapokban, e' lapok mellett midőn jelenleg 
értekezni óhajtók: előlegesen is azon őszinte val-
lomással lépek föl a' lisztéit Olvasóközönség elé-
be, hogy segédgondnok létemre is, a' Prot. Egyh. 
és Isk. Lapot csak némelly bizalmasb barátim szí-
vességéből olvasgatván , az előfizetők közé ma-
gamat mind ez ideig nem számíthatám; — nem 
azért ugyan, mintha némelly nagytiszt, és tiszt, 
urak meggyőződésűk- 's e' lapok ellen kitörő Íté-
leteikben osztoznám, — Isten mentsen! nem ezért, 
— hanem inkább talán azért, mert szegény ma-
gamra i s , - tös gyökeres magyar 's e' mellett 
secularis kálvinista ember levén, — elég indiffe-
rentismus jutott örökségül. Most tehát hibámat 
megismerve, reményiem, a' diák példabeszéd sze-
rint, félmegjobbulásomról senki nem kélelkedendik. 

Jelen fölléptemet annál inkább igazoltnak hi-
szem, miután lelki örömmel mondhatom ki, hogy 
mi is már néhány világiak, az egyházi gyűléseken, 
nem mint ennek magyar diszöllönyünkkel fényt, 
vagy csörgő szablyainkkal tekintélyt adni aka-
rók, sem épen csak némelly szerencsétlen bepa-
naszolt papi egyének elitélésében gyönyörködök, 
— hanem inkább ébredni kezdő, vagy is egyszer 
valahára már életjeleit mutató protestáns egyhá-
zunk reform-mozgalmainak lényeges tényezői kí-
vánván lenni, jelenünk meg. Miért is egyházun-
kat illető korkérdéseinkkeli tisztába-jövetelt el-
kerülhetetlenül szükségesnek látom : ezt pedig, 
nézetem szerint, másként nem, mint hírlapi uton 
hiszem elérhetőnek. 

Mondhatná ugyan valaki: „Hát a' consístori-
alis tanácskozásoknál előforduló discussiók mire 
valók? — Nem fejthetik-e ilt ki az egyházi 's 

világi notabilitások bölcs nézeteiket ? Nem okul-
hat-e eléggé ezekből a' zöld asztalon kivül ülő 
tisztes auditórium? Nem képezheti-e magát tel-
jes tökélyre a* nagyra menendő fiatalság?" — 
Felelet: Igen is nem! Mert vessünk csak kissé 
feszesb pillanatot egyházi gyüléskedéseinkre: lát-
ni fogjuk, hogy többnyire vándor-helyzetökné), 
valóban rendes rendszeretlen alakultoknál, gyak-
ran ezekből eredő ingékony lelkületöknél fogva 
olly eredményeket tüntetnek elönkbe, mellyekböl 
nem nagy fejtöréssel lehet kiokoskodni: hogy a* 
bölcs notábilitásoknem mindenkor bölcs nézeteket 
fejtének ki, — kivált, ha a' haladás lobogójától 
tartás 's tekintély-vesztés féltékenységével in-
praegnálva foglalták el tekintély-teljes székeiket, 
— vagy midőn magosb személyek leereszkedési 
bizalma 's némi ellenállhatlan szíves megkérésök 
következtében történtek az eldöntő nyilatkozatok. 
Az illyesekből hogy azután a' padokon ülő tisz-
tes auditórium nem sokat, vagy legalább nem 
czélszerüleg okulhat, igen természetes! Azt pe-
dig, hogy itt , illy körülmények között magát a* 
fiatalság kellőleg kiképezhesse, gondolnám, hinni 
senki nem fogja. — De ki is kívánná az egyházi 
gyűléseket képző-iskolákká alakítani? hiszem, 
jól tudjuk, hogy már csak financzialis tekintetből 
is tanácskozásainkat hetekig nem folytathatjuk,— 
holott már így is a' — „hosszú asztal, gazdag 
étek" — nem csekély summát apaszt le az e g y -
házmegyéknek pénztári jövedelméből; hogy pedig 
a' komjáti canonok V-ik rész 8-dik canona vég -
sorai szerint legyen gondoskodva gyűléseink ta r -
tásáról: ennek elfogadására, gondolnám, nem 
sok egészséges-gyomru consistorialistának lenne 
kedve. — Azután, csak valljuk meg az igazatI 
még mi bizony sokan igen jó hazafiak vagyunk, 
lakunkból nehezen mozdulunk, gyüléskedésünk 
helyéről pedig nyakra-főre sietünk hazafelé. Ép 
ezért nem lehet csodálni, ha az elnökség — mint 
mondani szokta — időgazdálkodási tekintetből 
minduntalan figyelmezteti, kivált a' kisebb tekin-
télyű ujoncz- szónokokat, beszédök mentől elébbi 
berekesztésére. (Meglehet az is, — miről azonban 
kezeskedni nem mernék, hogy a' legközelebbi, 
egyházkerületi gyűlésünkben azon határozat, mi-
szerint, egy nagyszerű reform kérdésben kikül-
dölt választmány felolvasott nézeteihez lényege-
sen szólni nem lehetett, szinte idő kímélésből ho-
zatott.) Egyébiránt meggyőződésem szerinti né -
zetem az, hogy bármelly névvel nevezett gyűlés 
sem teremhet üdvteljes eredményeket, ha csak az 
olt felhozott eszmék, már jó eleve a' közönség 
analysise alá esve, a' kellő crisist ki nem állották. 
Nem, azon egyszerű alkotmányos elvnél fogva, 
miszerint „rólunk nélkülünk" végzettek vakon-
elfogadására nem sok rokonszenvet érezünk; 
pedig hogy magyar protestáns egyházunk mind 
ez ideig, Isten tudja mikép!? én hiszem és va l -
lom , nem minérdemünkért, hanem jó Istenünk 



ingyenvaló kegyelméből, magunk gyakori törek-
vése ellenében is, alkotmányos színezettel bír: ezt 
bátran kimondhatom. És ez igy levén, miután 
minden protestáns egyénnek, ki magát erre fel-
hívottnak érzi, teljes joga, sőt kötelessége, kor-
kérdéseinkkel megismerkedni, reform-mozgal-
mainkkal tisztába jöni: ennélfogva újra ismétlem, 
hogy a' hirlapi út az, melly czélunkhoz legbizto-
sabban vezethet; az idöszerinti sajtó az , melly 
szakadozott egységünket lélekben összeforraszt-
hatja. És midőn mi magyar protestánsok dicse-
kedhetünk Egyh. és Isk. Lappal: nem főbb kö-
telességeink közé tartozik-e , ezt, mint tulajdo-
nunkat, ápolni, 's a' már fenyegető elhalástól meg-
menteni ? — És még is vannak, igen sokan van-
nak, kik említettem közömbösségökből kibonyo-
lodni nem képesek!: de vannak számosan, kik 
személyes sértést emlegetve, jelen lapunk ellen 
kigyót, békát kiáltoznak ! Ilej, Uraim ! hallottam 
én a' Pesti Hirlap megjelentével sok hevenyész 
végrehajtó esküttet 's botozó virtuóz szolgabírót 
teremtettézni *, hallottam némelly önkényeskedő, 
megyei elnököt dohogni; de a' mi több, hallottam 
egy egész párttól az említett hírlapot ma dicsérni, 
holnap rágalommal illettetni: és még is a1 nyil-
vánosság e' lapok utján megtenné a' maga gyü-
mölcsét; mert a' végrehajtások nem rögtönözte-
tének, a' botozások megritkulának, az önkényes-
kedési vágyak pedig bizonyos száraz kortyantá-
sokban lenyeletének; 's ha az illyesek némelly-
kor, mint befolytott lég, nagyobb explosióval j e -
lentkezének is : többé reájok más szint nem ru-
házhatván, az önmeztelenségökben állítatának a' 
nagy közönség ítélőszéke elébe. Azért is ne 
nevezzük az Egyh. Lapot kofa- vagy pletyka-
lapnak, ha mindjárt némi emberi gyarlóságból 
eredett hibánkért a' helybeli levelezőtől megro-
vatánk is! Hiszen, ha hibáztunk, ennek nem a* 
szerkesztőség volt oka. Azután meg, ne kíván-
junk minduntalan hozsánnáztatni: elégedjünk be 
azzal, ha gyűlést megnyitó beszédünkért, more 
consveto, megéljeneztetünk. Azonban, ha csak-
ugyan méltatlan rágalommal illettetnénk: lépjünk 
föl férfiasan a'rágalmazó ellenébe, czáfoljuk meg 
szinte hirlapilag fonák kitételeit, tetteinkkel győz-
zük le ellenünk terjesztett hamis vádait! — 

De nemcsak egyesekre gyakorolja az idö-
szerinti journalistica üdvös hatását: irányt ad ez 
a' nagy közönségnek is; 's ha a' kor kívánatit jól 
fogta fel : bár néha súrlódások közt, de mégis 
egységre varázsolja a' szétszakadozott eszméket. 
Ki nem látta a' politícai téren érintett Pesti Hirlap 
eredménydús működését? Ez által a ' j ó földben 
hány elvetett tiszta mag serdüle csirára, — bárha 
minket csak zöldelő reményszinével gyönyörköd-
tető, de az utókornak minden bizonnyal gazdag 
terméssel gyümölcsözendő! Ki nem érzette az e t -
től kisugárzott azon hatályos inpulsust, melly által 
serkentve, minden emberileg gondolkodó, vagy 

gondolkozni akaró, mintegy ösztönszerűleg torek-
vék kibontakozni az előítéletek kötelékiböl? Ki 
a' megyei gyűléseket néhány év óta figyelemmel 
kisérte: mindezekről hü bizonyságot tehet. De 
bizonyságot tesznek a' legközelebbi országgyű-
lési tanácskozások is. — És ha a' politicai lapok 
illy roppant hatást gyakorolhatának illető téreiken: 
miért ne idézhetne, szűkebb köréhez aránylag, ily-
lyeseket elő, egyházunkra vonatkozólag, tulajdon 
hírlapunk, — ha még kellő fogékonyság van pro-
testáns közönségünkben ? ! Mert valamint hiába 
kovácsol legélesb tűzkövén mérges aczélával a' 
nedves taplóba kiütni akaró: ugy siker nélkül 
légbe hangzik el minden tüzes demosthenesi szó-
noklat , ha közönségünk az apathia mocsárjában 
fetreng. Tüzkapó erőnek kell lenni a' taplóban, ha 
ezt gyuladásra,—lélekéberség- 's magasztosb ön-
tudattal kell birni az embernek, ha öt lelkesedésre 
hevítni akarjuk. — Felhozhatná ugyan valaki, 
hogy miután jelenkorunkban minden eszmélőnek 
nézetei a' politikai mezőre irányozvák, minden-
kinek vágyai a' materialis téren közponfosftvák: 
kinek lenne kedve, vagy ideje egyházi hirlapi-
lag vallási pedantériákkal bíbelődni ? Bizonyára 
ez uton senkinek sem , — miután a" tizenhatodik 
század-féle vallásos polémiákba keveredéshez 
semmi vágyunk. De igen is lehet ideje és kedve 
egyházi hirlapilag agitálni mindenkinek, ki pro-
testáns egyházunk korkérdéseit okszerüleg fogta-
fel; ki kifejlődők azon eszméletre, hogy alkotmá-
nyos-lelkületű egyházunk szinte bír egy küzd-
térrel, mellyen föllépni bármi néven nevezett hír-
lapnak sem válnék kisebbségére; mit azonban kí-
vánnunk , az előre-látható 's általunk le nem 
győzhető akadályok miatt, nem lenne tanácsos. 
Elégedjünk be azért, jelen körülményeink közölt, 
tulajdon hírlapunkkal! csak ezt,az Istenért! vagy 
az előfizetők, vagy az értekezök hiánya miatt, -
elveszni ne engedjük! mert ennek illy elejtésé-
vel, bizonyára mondom, protestáns egyházunkat 
méltó gyalázat érné. — Nézzük meg csak, uraim! 
a' műveltebb külföld minden szabadabban lélekzö 
protestáns egyházait! Ha bár némellyek, kor-
mány pártoltából előidézett consistoriális állásuk-
nál fogva, tágabb autonomialis körben nem mű-
ködhetnek is: mind e' mellett nincs olly párt-tö-
redék, melly kellő intelligentia által képviselve, 
az idöszerinti sajtó utján, életjeleit ne mutatná. 'S 
mi, uraim! mi, csaknem három millió , alkotmá-
nyos-állásu magyar protestáns, szabad autonó-
miánk mellett, egy lapot nem tudnánk fentartani! 
egy lapot, melly által több világi's egyházi derék 
egyéneink olly sok szépet's jót megindítottak, — 
melly által még mireánk a' teendők sorozatán olly 
sok édes munka várakozik! — Nem! ez el nem 
veszhet, — ennek élni kell! Én bízom protestáns 
hitsorsosim szilárd lelkületében, bizom nevezete-
sebb korkivánatainkban, mellyeknek említése is 
már munkára 's áldozatra készti a1 jobblelküeket. 



És íme ki ne látná, milly fájdalmas arczczal, 
mintegy szemrehányólag tekint reánk az uniónak 
megsértett nagy eszméje ? ! Ki ne látná, milly fi-
gyelmeztetöleg int bennünket bel-igazgatásunk-
nak jelen állása, — és ki ne látná, milly méltó 
igénylettel lép elönkbe a' nevelésnek szent ügye!? 
*S most, csak ezeket felhozva, számosakat el-
hallgatva, kérdem: Nem elég tér és alkalom nyi-
lik-e előttünk, fogalmainkat eszme-csere utján 
felvilágosítni, protestáns közönségünket érdeke-
sebb egyházi éleire serkenteni? Én lelkem meg-
győződéséből tisztelem a' protestáns papságot, 
nem ugy , mint egyházi rendet, vagy különállá-
su kasztot (mert egyházunk népszerű nézetével 
e' fogalmak meg nem férnek): hanem tisztelem ugy, 
mint vallásos nép-oktatókat, kiknek hivatásuk 
olly magasztos's olly nagyszerű, hogy, bizonyá-
ra mondom, felejthetik azon nem kedvező anya-
gi állást, mellyet a1 sors reájok mért — És, mi-
után nyiltan kimondhatom, hogy ép a' protestáns 
papság, átalában véve, hitsorsosink közönsége in-
telligentiájának nevezetes jelentőségű részét kép-
viseli : e' lapok fentartására tőle sokat, igen so-
kat várok,— mind azon protestáns világi egyének-
től is, kik velem együtt boldogoknak érzik ma-
gokat, egy önállásu szabad vallást követhetni. 

Végezetül pedig kijelentem azon határoza-
tomat, miszerint ezután a' Protest. Egyh. és Isk. 
Lapnak nemcsak előfizetője, hanem, ha a ' s z e r -
kesztőségnek ugy tetszik, csekély tehetségemhez 
képest egyik értekezője, 's ha azUr akarandja és 
élünk, mellette és terjesztése mellett agitatora is 
ieendek.*) S á r k ö z y. 

A' l'rot. EgySi. Isii. lT.iígf. Ijorsos 
tol*la?ékltal. 

A' szellemi haladás olly szembetűnő, mi-
szerint a' lelki élet kifejlődésének 3-dik stá-
diumán látjuk működni, avvagy csak az európai 
valamennyi nemzeteket. Nagykorúság, önállás 
kezdi jellemzeni édes nemzetünket is,—gyors sze-

Szerk. szerencsés és megtiszteltuek vallja magát e" ne-
meskeblü ajánlkozás által, és Segérlgondnok Urnák, — 
kinek mind a' politikai téren, mind az egyház körébeu 
buzgó, tisztajellemü "s hatályos működése régóta ma-
gára vonta szerkesztőnek tiszteletteljes figyelmét — 
örömmel nyit helyet a"1 derék F á y 's J a k a b f a l v a y 
urak mellett, kik e' Lapbani közlemények által egyház 
iránti részvétöket olly fényesen tanusíták. Vajha többen 
is, a'nempapok közöl , szíveskednének ügyeinkhez szó-
lani ! így nem egy nézpontból, nem egyoldalulag tárgyal-
tatnának nemelly szönyegkérdések. — Agitatornak is 
fölkérjük Ajánlkozót, ki előfizetésre serkentse körebe-
lieket, mert erre szükségünk van. Ugyanis, kellő költ— 
séírgel ellátva , szélesbítenők Lapunk medrét, mi által 
több tárgy 's sebesebben folyna le 's a1 munkatársak, 
kik, dolgozataik a1 szűk csatorna miatt jelenleg sokszor 
megrekedvén, kedvetlenültek, — ingert nyernének a" 
serény működésre. T ö r ö k . 

kérre lépett ő is, és ha a'szikra, mellyel a' kor 
lelke élesztett benne, el nem alszik: a' több eu-
rópai dicső nemzetek sorában fogja ö is futni a' 
pályát. Okait kutatni a' nemzetek eme haladásai-
nak , nem czélja czikkemnek: de midőn lelkese-
dés kapta meg álalánosan a'nagy protestáns tes -
lületet; midőn kezdi ismerni 's becsülni saját hi-
vatását , a' szabad ész' lobogója alatt szérűit sep-
regelni; kezdenek magános egyének, mint kor 
ihleltei, a' protesíantismus' vérté alatt önállá-
sukban föllépni; a' hallgatás' pecsétjét feltörve 
kezdik szavukat hallatni: kérdhetem: ugyan hon-
nan e' nagy átváltozás? honnan ez uj élet? a' 
protestantismusi szellem miért hat különösebben 
két év óla több helyekre, mint valaha ? Az önál-
lásu szilárd Wimmer lelke miért sziilemlik most. 
sok másokban is? — Talán a' falusi iskolákban 
elhintefelt magok most értek sarlóra?— ez okozta 
a1 nagy változást? — Oh, nem — ezekre még 
az erkölcsi erőnek igen kicsin a' hatása Szolga-
bíró állítja sok helyeken mai napig is ezeknek, 
mint királyunknak , az ujonczokal! — Talán a' 
nagyobb iskolák szülték /a' nagy álalalakulást, 's 
itt vítta ki az ifjúság az önállást? Nem — mert ha 
a' rabiga, a' vak engedelmesség nem jelleme is 
a' protestáns iskoláknak: de még is valami bűvös 
varázserő jár itt is a' tanítói névvel, melly mint 
az áldozó pap hajdan a* fölteendelt tagokat, ugy 
ingatja meg saját iránya felé a' tanítványi állást. 
Ritka tanítvány merész föllépni diogenesi szel-
lemmel tanítója elvei ellen; vízellenébe képzeli a' 
hajózást, azért is fölakad a' tekintély zátonyán : 
pedig ha éber elszántsággal tette volna a'hajózást, 
meglehet, hogy szakférfiú leendelt! — Vagy t a -
lán a' kormány kegyes rendelményei adtak lö-
kést a' protestantismus forgó kerekeinek? Ta-
gadhatatlan, hogy koronás Fejedelmünk, a' hala-
dási irányban, nagy erővel hatott a' szellemi moz-
galmakra; még a' stabiíismus csonttömegét is ri-
deg mozdulatlanságában villany hatálylyal rezzen-
tette ez meg;— annyival inkább a' törzs elemé-
nél fogva működő protestantismusra angyali ma-
íasztos szók valának igéi; mellyért is forró há-
lánkban hosszú életet 'siidvöt könyörgénk jó kirá-
lyunk szentelt fejére!: — de mégis, ezen aláza-
tos jobbágyi hódolatu tiszteletűnk adója mellett 
is, bátran kimondjuk, hogy a'magyar protestan-
tismus elveinek fejtegetését közvetlenül más élet-
mű kezdette, melly e' szent ügyet meleg részvé-
tü keblében ápolva, ma is sikerteljesen hordozza. 

Miután a' kérdést negatív ekkép fejtegelém , 
a' sok talánt elhagyva, positiv, már könnyű ol-
datunak mutatkozik a1 csomó. Ajkaimat szólás- , 
tollamat írásban még alacsony hízelgés nem ve-
zette ; most is nyiltan, őszintén, semmi pártnéze-
tektől nem függve kimondom véleményemet, 
hogy az előszámlált ritka jeleneteknek közelebbi 
okát a' szerencsés kezdettel indult, az idővel lé-
pést tartva haladt Protestáns Egyházi és Iskolai 



Lapban látom gyökerezni. — E' viszi csattogó 
szárnyakkal az áldásos szellemet; a' közvéle-
mény „haladjunk" jeligés lobogója átlengedezi 
a' protestáns testületeket; készíti a' sziklajellemü 
erös lelkeket, téteti a' korszerű intézeteket, üd-
vös egyesületeket. — Távol tőlem, hogy aT nyil-
vánosság több orgánumainak ez érdemben vala-
mit lehúzni törekedném; mert hályoghasító ké-
pességök- és munkásságukat ezeknek hálátlan-
ság bűne volna megtagadni: de azt is meg kell 
vallanunk, abban, hogy a' magyar protestáns 
egyetemes testületet lelkesedés kapta meg, túl-
nyomó súlyt szépjellemü lapunk gyakorol, — és 
ez vallásos életében új korszakot idézett elő — 
Sőt azon hitben vagyok, hogy az unió, korunk 
egyik szönyegeszméje, valósulása czéljához több 
tekintetekben sikerteljesebben vezettetik ez ál-
tal , mint bármi eddig föltalált elméleti módszerek 
által. A' közvéleményben kell kikészülni az unió-
nak. — Ennek pedig biztos szekere protestáns 
lapunk. — A' vallásbeli szakadásoknak valamint 
eleitől fogva papok voltak szerepvivöi: ugy f e -
lejtkezve az egyoldalúságok- 's alacsony érdekek 
r ö l , máig is tőlök függ azoknak egybeforraszt-
gathatása. A' magyarhoni protestánsoknak két 
felekezetre lett oszlását is inkább papi párfdüh 's 
személyeskedés szülvén: rajtunk papokon áll a' 
simító súrlódás, eszmecsere, röpirat, szárnyra 
kelő közvélemények utján a' két félt egyesíteni. 
A' valóságban, az ész szabad használatában, 
melly a' protestantismus magköve', mi máig is 
egyek vagyunk, — készebbek lennénk éltünktől, 
mint ezen drága kincsünktől, mellyel Jczus mint 
szabadosokat megajándékozott, megválni; fuiság-
nak lelke ez keblünkben , és isteni ige , melly lé-
lek és élet. A' mi csekély különbségek állottak 
elö a' hitelvekben : a1 tisztító idő rostáján magok-
ban kihullottak azok. Csak az atyáinktól károsan 
öröklött személyeskedő ellenszegülésekről kell 
lemondanunk: derülendő egünkről azonnal elvo-
nulnak a' sötét boruk; ha itt 's ott maradandnak 
is némi hálószövetü bárány-fellegecskék: azok 
láthatárunk tisztaságát csak annyiban sem homá-
lyosítják, mint rétek zöldségét a' több színezetű 
virágok. Sőt, hogy voltak 's lesznek is illy vallá-
sunk lényeges alkatszerkezetén legkisebb válto-
zást sem eszközölhető színezetek, — szabadnak 
teremtetett lelkünk fökiváltságán sarkaló ered-
ménynek nézhető.— És már: az illyesmiken 
megütközni, ellentétü felek módjára harczsíkra 
szállni, olly fiuságunkból lealacsonyító ferde tény 
volna, mint József bátyjaié, kikben a' tarka öl-
töny képes volt a1 testvéri szeretetet elölni. — 
Két év óta nem tapasztaltunk-e e* tárgyra vo -
natkozó szellemi mozgalmakat, hullámokat kö-
vetve hullámokat, szögletességeket simítgató 
röpiratokat? És nem vesszük-e észre , hogy cz. 
lapunk volt az a' czélszerü eszköz, melly lerak-
ta a' vélemények tarka halmazát a' köztudat szé-

ke előtt ? Nem tapasztaltuk-e, hogy már ís tisz-
tultak fogalmaink 's fölsegítettek a' protestantis-
mus elveihez; álszinüsége a' válaszfalnak kezd 
mindinkább ismeretessé lenni; kezdünk önszem-
rehányás mellett egymásra közelebbről pirulás-
sal nézni, és kölcsönös testvéri jobbokat nyújtva, 
az egy kenyérre és pohárra visszaállásunk iránti 
epedezö óhajtásainkat kezdjük biztos szókban j e -
lentgetni? — Ha bár távolba, de bizony pislog ar 

távcsőn néző elébe aT nagy czéllal terhesült j ö -
vő. — Mi ugyan, kik az idő havát hordjuk haj-
fürteinken, Simeoni örömteljes léptekkel köze-
leghetünk földi pályánk azon pontjához, hol szí-
vünk dobogni megszűnik; mert látták szemeink, 
kegyes Fejedelmünk védszárnya alatt, a' honi 
protestanismus ezen nagy hatályú tényezőjét, a' 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lapot, mint vidor 
kellemü csecsemőt, mellyet vallásos eldödeink 
még csak fogantatási igéret-reményben sem 
vajának szerencsések látni. — Öröm - hévtől 
magasan dobogó szivünk mintegy varázs meleg 
ágyba szenderíti őszfejünket, hogy a' hosszas 
álomból, dicső századunk alkonyánál, visszava-
rázsolva kíváncsi szemekkel láttassa a' nagyko-
rúságra nőtt csecsemőtől idomosan berakott je-
lenkor hézagait. — Oh! boldogok mi! boldogok! 
csak az édes remény szép jövőre derülendő su-
gárainál is. Ah! minő éltetők csak a'varázs álom-
bóli ébredés látványai is! — Mennyivel boldo-
gabbak t i , később kor fiai! 

De hogy hű alattvalóinak gondos atyja, jó 
Fejedelmünk kegyelete mellett, kevés vajúdás 
után, világot látott csemete, a 'Pr . Egyh. lap, szo-
ros pólaköteleiböl kiburkozva, bölcsőjéből szabad 
lábra kaphasson , életműködéseiben haladhasson : 
mienk, nagy tiszt, és tek. közönség! az anyai 
ápolás gondja. Anyagi tápemlőkre van, köztudat 
szerint, a' kiskorúnak szüksége. Ilogy azért, az 
eddig bemutatóit és méltánylattal fogadtatott élő-
csarnoki munkálatok után, éltető reménynyel néz-
hessen e' zsenge intézet teljesebb fejlődése és 
megérése elébe: vezessünk, mert tőlünk függ , 
ezer meg ezer utakon éltető vért ütereibe; — 
egyengessük előtte az utakat, hogy gyors sze-
kérre kapva, versenytársaival pályázhasson, jól 
ellátandó szekrényéből a' részvényes nagy kö-
zönségnek hova-tovább érettebb gyümölcsökkel 
kedveskedendő! Ez következetes toldaléka a' 
megfejtett talánynak. 

De mintha sejteném, hogy sokakra nézve, ki-
etlenbe siketen hangzik el ez! Hogy hát visz-
hangot eszközöljek neki: borsfákat ültetek kö-
rébe , azon remény melleit, hogy a' „toldalék,í( 
megteremvén várt gyümölcsét, a' magyar égöv-
nek nem sajátságos növény ápolására nem lesz 
nekem avatlannak szükséges kertészi gondot for-
dítanom. Háttérbe esik, mondom, sokak előtt a' 
toldalék, — mert áldozatot kíván. A' „talány4, 
fejtménye helyeseltelik, és tán még többekkel 



póloltatik, — mert csak szoba, tollvonásba, egy 
kis olvasásba kerül: — da a' „toldalék" orrte-
kerö, fanyarizű , mert erszényoldást, pengő ar-
gumentumot igényel. — Keresik hát sokan a1 bu-
vósdi ajtót , hogy vesszőparipájokra ülve, azon 
kiillanhassanak. - Illyesmire, így szólnak, költ-
ség csekély papi járandóságainkból nem telik; — 
a' csikorgó szükség vaspennával irta elönkbe a' 
mulhatlanul fedezendöket. — Mostohának látszó 
valóban hozzánk a' haza, — keveset juttatott 
osztályrészben, — méltán kedvezőbb sorsot igé-
nyelhet polgári helyzetünk: de azért nyomasztó 
sorsunkról emelt panasz, melly már, mint untató, 
többször megrovatott, avvagy csak itt mentségül 
el nem fogadható; midőn ez máshol igazolható: 
itt méltán ürügyül rovathalik föl. Hát épen annyi-
ra körömre mért anyagilag jövedelmünk > hogy 
annak legkisebb részének nélkülözése is a' vég-
inség ajtaját nyitná házunkra? — Önérdektől lé-
lekzenek ezek. Nem más, mint szilárd akarat hi-
ányzik itt, — pedig erkölcsi köteleztetésénél fog-
va sem maradhatna ki egy protestáns pap s:)m 
ezen nagy jövendöü ügyhözi járulástól. — Van 
szerencsém ismerni megyénkben több tiszttársa-
kat, kik igazán a' mindennapi kenyér súlyos 
gondjától nyomatva, az élet elsőbb szükségei-
re szorosan kiszámítotlból szakítanak el, hogy az 
olvasó egyesületbe illelményi díjokat befizethes-
sék; még sem nélkülözik e' becses lap olvasását. 
— De azért tetszik e rajtok anyagilag ez a' ki-
szakított csekély díj ? Nem! — sőt minthogy itt 
a1 kicsin nélkülözés dús szellemi aratással fizet: a' 
nyereség önérzete, a1 sorsmérleg ellenserpenyő-
jébe tétetve, mint semmit, ugy felbillenti a' ki-
adási díj súlyát. — De a' sajn fájdalmas érzetét 
költi föl keblünkben, midőn más részről lehet 
látnunk honszerte ollyakat, kik csúfságul vennék 
másoktól a' „curta supellex" czímzetet, sötétben 
ragyogó bogárként fénylenek, 's a'laodiczeai 
gyülekezetek papjával gazdagságukkal dicsekesz-
nek: és még is csak neve után ismerik egy-
házi lapunkat. — Avvagy nem méltán illeszthet-
jük-e az illy magokat erős lelkeknek képzelt ön-
érdekű tiszttársainkra, mit Jézus tanácskép íra-
tott Jánossal az említett gyülekezetek gazdag 
papjának, illy szókkal: „Te ezt mondod : gaz-
dag vagyok; meggazdagodtam, és semmi nélkül 
nem szűkölködöm; és nem tudod, hogy te nyo-
morult, nyavalyás, szegény, vak és meztelen 
vagy! Adom neked tanácsúi, hogy végy én tő-
lem tiizben megpróbáltatott aranyat, hogy gaz-
dag légy , és fehér ruhákat, hogy öltözeted le-
gyen, és ne láttassák meztelenségednek rútsága, 
és szemgyógyító írral kend meg szemeidet, hogy 
láss! A' kiket én szeretek , megfeddem és meg-
dorgálom: légy azért buzgóságos és térj me°\" 
Jel. 3 : 1 7 1 9 . -

Szívemhöl ohajíoltam volna, hogy ez érdem-
ben szegény magamat megelőzve, e g y , több is-

meretekkel, nagyobb tekinlélylyel biró, vallá-
sunk valamelly fölkente, e'tárgyat kiemelve,na-
gyobb hatású és sikeresb szavát hallatandotta l e -
gyen ; mert így tán parázst nem gyüjtendetíera 
árva fejemre. Most pedig lehető, hogy felszóla-
lásom darázs-fészket bolygat, 's köszörűjére te -
szi nevem több éles nyelveknek. De sulytsa bár 
kő mellemet, fenyegessen fölülről dörgő viliá-
nyos ég , alólról tátongó vulkán: vele mit sem 
gondolok. Keblem istene készte, — érzés feszí-
té mellemet, — ki kellett tolmácsolnom magamat. 
Különben szándokom tiszta , mint a' fölbuzgó f o r -
r á s - v í z ; — az ügy is, melly mellett szavamat 
hallatám, közérdekű. — Egyéb hibám nincs, 
mint az , hogy mit igen érzettem, nem voltam 
képes lágyan kimondani. Ha más haszna nem 
leendne is e* „borsos toldalékának ; avvagy csak 
kiesik, vagy h a n e m , legalább lágyabban szúr 
a' tövis, mellyet szívembe méltán kedvezőbb 
anyagi sorsot igényelhető „Lapunk" jellen állása 
döfött. — Ezeket láttam czél- és korszerűnek el-
mondani; méltassék a' nagy közönség, czikkem, 
ha kissé borsoska i s , kegyes részvéttel fogadni! 
mert bár ismeretlen, bár nagyon elszigetelt; de 
az ügy forró szeretetétől átjárt szív ömledezései 
ezek.*) K o v á c s J á n o s 

eszenyi lelkész, Ungban. 

V e g y e s e k . , 
Újévi rákreeeptek, azaz: hatá-

lyos orvosa rendeletek9 hogyan le-
hessen rontani 9 és hátrahal adni 
egyi iázi lag ? (Folytatás.) 9 ) Új lelkészthíni 
oktalanul. A' helyett, hogy először is az egyéne-
ket-ismerő superintendenshez mennétek: tanács-
kozzatok magatok között! 's akkor fölkelvén, szé-
lyedjetek szerte a' rokonokhoz, ismerősökhez, 
falukra, gyülekezetekre,jó papiránt uton-útfélen, 
fülől-fától tudakozván , mígnem megtaláltátok a1 

közétek illőt! Akkor oda elmenvén, nézzétek meg, 
vájjon derék darab ember-e, és tud-e a" füleknek 
szépet, a' szemeknek szépen prédikálni! Most 
csökkentsétek le az elébbi díjt, és menjetek el a1 

superintendenshez, hogy candidáltassatok, de fő-
leg azt, a' kit már választottatok! Most jubilálva 
menjetek el érette, 's hozzátok el! 's mikor hely-
ben van, akkor tudakozzátok, minő jellemű és nem 
kevély-e ? 

10) Üres templomra szert tenni. Harangoz-
tass be bizonytalan órában! Mondj hosszú predi-
kácziókat, száraz, keresztyénellentes és pöíFedező 
uj-magyar stylben ! Dorgálódjál sokat hallgatóid 
ellen, és az egyesek vétkes tetteit is prédikáld ki! 

*) Tárgyhoz illő méltánylattal ápoltatott e' prolestautismns 
organuma azon egyházmegyékben , hol esperesi körle-
velek által ajáultatott a'nagy közönség meleg részvéte-
be. Tán nem leend esperesi hivatás ellen ezek példáját, 
serkentésül másoknak is, használni! K. J. 



Énekeltess sokat és rosz kántorral! könnyen 
megszámlálhatod, hányan ölnek a1 székekben 

11) Gyermekeket az iskolától elvadítani. Kó-
részd össze az anliquárok óság-kamráiból, mit 
csak lehet, 's azokat tárgyald! Most végy egyik 
kezedbe jó vastag botot, másikba ferulát! szem-
Öldeidet szedd ránczba 's igy menj iskoládba ! A' 
ki leczkéit nem tudja, üsd! a' ki mocczanik, 
üsd! a' ki kérdezni merészel, üsd! Adj min-
den-egy gyermekre csúf nevet 's végre zak-
lasd őket a' kántor-pénzért! így bizonyosan 
meglátod, hogy a' gyermekek nem sietnek hoz-
zád iskolába, 

12) Evangelieus lelkésznek meggazdagodni. 
A' dunántuli nyugintézet szabályainak 1. §ra ne 
ügyelj; ne a' Jézus intésére is Mát. VI, 19. 20. 
Pál apostol mondásának is 1. Tim. VI, 9. ne adj 
hitelt! így elvezetten szorítkozzál be Diogenes 
modoráig; szigeteld el magadat minden emberek-
től ; se le ne látogass senkit, se vendéget ne fo-
gadj el; szádtól, gyermekeid nevelésétől fogj 
meg jót mindent! utazz más szekere-farkán; r u -
házkodjál kóczilag; ha lehet, végy nőt akármily-
lyent, csak pénze és jószága legyen 5 könyvekre 
épen ne költs egy fillért is! Most árendálj, 
kereskedjél, uzsorálj: szóval: szent hivatalo-
dat csak ugy nézd, mint eszközt a' gazdagu-
lásra! így alkalmasint gazdag is lész, t. i. predi-
kátorilag. 

13) A9 haladás elvét megczáfolni. Alíegáld, 
hogy a' legtekintélyesebb emberi-állatok a' föl-
dön, u. m. főpapok, fejedelmek, koronás-fők; ugy 
nemkülönben a' legszámosabb néposztály, a' köz-
ség az ellen van; pedig: „vox populi,vox dei!" 
Hozd fel, hogy a1 legtökélyesebb kormányzási-
modorban, az alkotványosban — stabilismus t a -
láltatik ; maga az alkotvány már is valami meg-
állapított levén. Minden vallások alapja és kútfeje 
(Biblia, Korán, Zendavesta 'st.b.) változhatat 
lan! Gördítsd, hogy az emberben is az értelmi és 
testi tökély csak a' negyven év után keresendő, 
azaz: a' megállapodás stádiumán! Végre idézd 
föl például a' legdicsőbb müvet, — e' világ rop-
pant alkotványát, — melly örök időkre látszik 

lenni kiszámítva, és hasonlóan a' megállapodást 
hirdeti és ajánlja! 

Á l h i p p o c r a t f i . 

l e v e l e z é s , Miután Dobos barátunk, tájékozván 
's más tisztelt egyének, kikkel szerk. nincs érdekeltségben \s 
kik nálunknál kevesbbé tartózkodva "s nem ugy mint önügyök-
ben nyilatkozhatnak, e' Lapról értekezvén, szerkesztőnek e' 
tekintetbeni megszólamlásat fölöslegessé tették: csak kevés 
mondandónk maradt fen a"1 következőkben: 

A' millyen aggodalommal fogtunk 1842-ben e' Lap szer-
kesztéséhez, mintegy előérezvén, hogy papok és nempapok 
egyházi elöljárók 's kormányzottak egymás közti szakadások, 
egymás iránti bizalmatlanság 's féltékenység miatt, ezt oily— 
kor epejök kiöutésére, criminatiök és recriminatiókra orgá-
numul használandják : olly jókedvvel nyúlunk most munkánk 
folytatásához, meggyőződve, mikép maga e' Lapból mindenki 
átlátandja, hogy a'reform mezején, túlhaladva a'semmikép el 
nem kerülhetett tövisbokrokat (mellyeket, hogy minélelébb 
átszökeljiink, magunk ishallatánk néhányszor erős-űző szava-
kat) immár a' második sőt harmadik stádiumon, a' javaslatok 
's munka terén járdalunk. Hisszük annálfogva, hogy a' meg-
rovások csak gyéren 's szelíd modorban jelenendnek meg 
személyeket illetőleg, mellyek csak ügy- 's elvkérdésekben 
lehetnek, ha kell, erősb-hangúak- E1 tekintetben óhajtanok, 
bírjanak minél többen Wímmer «r lelkületével, ki nyilvánítá, 
hogy személye sérelmeire nem iigyelend, annálinkább örkö-
dendik pedig az egyház's protestantismus elveimellett; minél 
többen legyenek becsületök szilárd állasához több bizodalom-
mal 's ne törjenek elő jajveszékelve ama panaszszal: „be-
csületök megsértetett." Szegény becsület az, melly az élet 
táján olly gyenge száron fü£g,hogy azt néhány sornyi ellen-
séges lehelet lefúhatja ! Azért a" polémiák, czáfolatok, igazi-
tások. fölvilágosítások legyenek rövidek! — A' beküldött 
dolgozatok felett, barati levén a1 szabad sajtónak, nem for-
gatandjuk önkényesen a' nyeső kést, és a' herélést, toldást 
vagy változtatást csak akkor tartandjuk szabadosnak, ha iró 
akár baráti viszonyból, akár irántunki bizodalommal ezt ki-
jelentendő — Végül, kedvesen veend.iük, ha ugyanazon papír-
darabon nem iratnak össze folytatólag különtárgyu czikkek, 
mik a1 Lapban nem következhetnek egymás után, és ha a' 
közlemények, nemcsak a' M. Academia helyesírási szabályai 
szerint, hanem olvasható betűkkel is adatnak, mi által fólmen-
tetünk az ujból-leiratás terhe 's a' sajtóhibák veszélyétől. — 
Előfizetési rendeleteket, megküldendő díj fejében, el nem fo-
gadhatunk, mert Kiadónál csak készpénzért, mi ha nem kül-
detik, saját erszényünkből előlegezedö, — rendelkezhetünk. 

T ö r ö k . 

Előfizetési hirdetmény. 
A' Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 

a' jövő 1845-dik évben is folytattatni fog-. Alakja, papírja, terjedelme 's iránya változatlan 
marad. Félévi ára helyben, boríték nélkül 2 ft. 4 0 kr., postán boríték alatt 3 ft 4 0 kr.; 
egész évi ára helyben 5 ft 2 0 kr, postán 7 ft 2 0 kr ezüst pénzben. — Előfizethetni minden 
postahivatalnál, Pesten e g y e d ü l Landerer és Heckenast könyvnyomtató intézete ü g y -
szobájában , Hatvani-utcza Horváth-ház 483-d ik sz., földszint. 

A7 Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI n ISKOLAI LAP. 
2. szám. Nefe; .'k évi folyamat. Jan. 12. 1845. 

Civitatem et ecclesiam, arctissimo juris naluralis v í ^ K ^ ^ l n j u n c t a m , alteram alterius finibus adversari nefas; 
ecclesiatn tamen, sub civitate, taoquam őrbe societatis majoris et externae, comprehensam, huiusdem spiritu 
rectore, in hac vita terrestri, regi et administrari necesse est. — 

TARTALOM : Egyház, állományhozi viszonyban, okosság jogtani 
pontból, szemlélve. V i r á g v á r i . — Egyesüljünk! T ö -
r ö k . — Iskola-ügy: Luther levele iskolák felállítása 
ügyében. Y a l e n t i n y i J á n o s . — Könyvismertetések: 
Szeremlei Gábor Politicája 's Neveléstana H. L. — B i o -
g r a p h i a : Csákány József életrajza. B a l ó B e n j á m i n . 
— Szent-lant. — Vegyes közlemények. 

F g j h á í * á l l o m á n y h o z ! v i s z o n y b a n , 
o k o s s á g j o g t a n i p o n t b ó l , « z n u l é h e . 

O k o s s á g ! e g y h i ? j f > g : t a « . 
Az egyház minden jogai 's kötelességei fog-

lalata, a' külső vagy idöszerinli, vagy úgyneve-
zett szerzett — positiv — törvényadástól elvá-
lasztva, neveztetik természeti, vagy philosophiai, 
vagy okossági egyházjogtannak. 

E g y h á r , f o g a l m a . 
Az egyházon az embereknek, mint érzékeny-

ségi vagy testi okos lényeknek, olly egyesületét 
érijük, mellyet azok, a'művelődés mérfokai sze-
rint, az előbb ösztönileg, később eszményileg j e -
lenkezö okosságnak ellenállhatlanul szükséges 
belső izgatásából a' végre szerzettek vagy al-
kotlak, hogy abban és az által az ő erkölcsi val-
lásos érzéseiket és meggyőződéseiket, mellyek 
t. i. a' főjót és annak föltételeit, az Istent és hal-
hatlanságot, erény jutalmazását és vétek büntetését 
stb., egyszóval: az erkölcsi világot tárgyazzák, — 

külsőképen is kinyilatkoztassák, serkentsék, tisz-
títsák és elvenítsék, és így a'külső 's belső világ-
ban egyiránt, legbizonyosb nyilvánsággal, mutat-
kozó Istent, ki az erkölcsi tökéletességben, 's 
abból eredő boldogságban álló főjónak is egye-
düli végrehajlója, sőt maga az eredeti főjó, kö-
zönségesen tiszteljék. Minthogy már az érzéki 
okos lények, minden köz- 's időbeli, együtt létele 
és társasága, a' külső szabadsággali visszaélhetés 
ineggátolhatásaért, az emberiség sajátságait védő, 
és igy mindeneket, kivétel nélkül, kötelező j o g -
törvényeknek szükségesképen alávettetett: innen 
az egyház is, mint nem az égben vagy légben, 
hanem itt alatt e földön létező társaság, azon 
törvényektől kell, hogy függjön, azok szerint kell, 
hogy megítéltessék és meghatároztassék. Mert 
egy illy függés nélkül az állomány, melly a ' j o g -

törvénynél elsőbbet nem ismerhet, felfordulna, 
annak czélja, a'közbátorság és boldogság, veszé-
lyeztetnék , maga az egyház is , mellynek erk. 
fenmaradhatásaért , legelső kötelessége ama 
törvénynek engedni, ugy elromlanék, hogy az 
nem lenne egyéb, mint az önzés és önkény czél-
ja i - 's eszközeinek az erőszak és csalárdság, t u -
datlanság és vétek halmain épült sötét háza és 
szomorú intézete. — Domus sanie, dapibusque 
cruentis, Intus opaca, ingens. 

L á t h a t ó ém l á t h a t l a n e g y h á z . 
A' fennebbi magyarázatból önkényt megtetszik, 

hogx- mi itt csupán a" látható egyházról szólunk, 
ném pedig a' láthatlanról. A' láthatlan egyház, 
ez az okosságnak változhatlanul szükséges esz-
ménye, melly erkölcsi világ, — Isten országa — 
s mennyországnak is neveztetik, nem egyéb, 
mint minden erkölcsileg jó lények vagy igaz is-
tenfélők belső vagy lelki összeköttetése, a ' d o l -
goknak valamelly érzékiség feletti rendében, 
mellynek feje az Isten. — E' láthatlan egyházra 
nézve akármelly külső egyházi társaság is nem 
egyéb, mint csupán valósító kísérlet vagy próba-
tétel. A' honnan a1 látható egyház a' láthatlan 
vagy eszményi egyház képe- és segéd-eszközé-
nek is neveztetik. Amaz különbféle, tökélyesb, 
vagy tökély telenebb, következőleg változó és mu-
landó: ez egyetlen, általánosan tökélyes, változ-
hatlan és örökkévaló. 

E g y l i á / . c ^ ó l j a . 
Az egyház legközelebbi és közvetlen czélja 

áll a' vallásos é rzések- és meggyőződéseknek 
valamelly meghatározott-alaku kijelentésében, és 
ezzel összeköttetett közönséges külső isteni tisz-
teletben. De minthogy az isteni tisztelet, ha ez 
csupán külső szertartásban állapodik meg, és ha 
csupa műtétté (opus operatum) válik, — akkor nem 
isteni tisztelet, hanem alávaló, silány szolgálat, é9 
semmit érő testgyakorlás: innen annak valamelly 
magán kívüli magasb czéljának is kell lenni, mely-
lyet az okosság általánosan kíván, 's mellyre néz-
ve a' külső isteni tisztelet csupán eszköz. Ez a* 
magasb ezéi pedig az erk. világ- vagy Isten 

2 



országában vagyon. A' honnan az egyház távolsó 
és közvetős czélja abban áll, hogy az emberiség-, 
értelmi 's erk. tökélyben, minden vég nélkül elébb 
menjen; hogy az egyháztagoknak, az ö erk. val-
lásos érzés-, gondolkodás- és cselekvésmódjok 
szünteleni tisztulása és nemesedése által, már e' 
földi lételök is mintegy mennyországgá vagy leg-
alább mennyország pitvarává váljék. Innen lát-
ható, hogy az állomány és egyház, az ö távolsó 
czéljokra nézve, egymással sokban egyeznek, 
közelebbi czéljokban nagyon különböznek 
honnan annak elérésére egészen különböző esz-
közökkel is kell élniek; mi csak abból is meg-
tetszik, hogy az állomány közvetlen czélja, a' 
közbátorság, külsőképen is kényszeríthető, melly 
kényszerítés pedig az egyház czéljára teljesség-
gel nem alkalmazható, a' nélkül, hogy az egyhá-
zat baromfiak aklává tegye és annak minden ne-
mesb czélját egészen össze ne rontsa. (Folyt, köv.) 

V i l á g v á r i . 

E g y e s i i I j t a n k ! 
Ha igaz, pedig kétségtelenül igaz, mit Üdve-

zítőnk mond: „Minden ország, valamelly magá-
ban meghasonlik, elpusztul, — és egy város is, 
vagy háznép, melly meghasonlik magában, meg 
nem maradhat"; ha igaz, hogy az ellenséges, a ' 
hódoltató kormányrendszernek „Divide etvinces" 
elve győzelemre vezet a' megszakgatott fél ellen, 
— mit pedig a'történeti évkönyvek ezer meg ezer 
példával tanúsítnak: bizonyos, hogy a' magyar-
honi protestáns egyháznak nincs dúlóbb ellensége 
önmagánál, — mert meg van hasonlva önmagá-
ban; bizonyos, hogy pusztulásra siet, mert semmi 
buzgó 's erős igyekezet benne, miszerint egy 
egészszé olvadjon; bizonyos, — ha csak megál-
lani akarunk is, annyival inkább ha diszleni 's 
nyereségről nyereségre elömenni kívánunk., — 
ezt kell jelszavunknak 's törekvésünk czéljaul ki-
tűznünk, hogy: „Egyesüljünk"! 

Nem szólok ama megoszlásról, melly szerint 
a' nagy magyarhoni 's erdélyi hitrokonok egymás-
tól elszakasztvák. Ennek oka a' politika, nem ön-
magunk, hanem az ha őseink, kiket megfogottátok, 
miszerint soha együtt nem tartottak; 's remélem, 
a' két ország politikai egyesülése, mi iránt a' kí-
vánat mindinkább fejlik 's terjed, megszülemlendi 
a' ketté-szakadt magyar prot. egyház egységét 
is. Nem szólok az ágostai 's helvét hitűek két fe-
lekezetéről is, kiknek uniójának mübevétele annyi 
kölcsönös bókot, annyi szóvirágot idézett elő, 
annyi ívet, annyi tanácstermet töltött be , — mint 
gyenge szemeim látják, nem az őszinte érzelmek 
's erős akarat termékeny melegágyából fakadt vi-
rágokat; — mert az egyesülés terve, választmány 
által kidolgozva, az egyházkerületekhez 's állatok 
a' megyékhez immár megküldetett, próbaköszö-
rüjeül szolgálandó a" lelkeknek 's egyesülési szán-
dékunknak ; 's ineglátandjuk, hányat ütött az óra? 

meglátandjuk akarunk-e, egyházunkat fenyegető 
ostromok feltartóztatása- 's eltávolítására, erőben 
egyesülni, vagy megszakadva legyőzetni 's fö l -
emésztetni? Hanem szólok egyesülésről, melly 
Lapunkban még, tudtomra, nem indítványozhatott, 
pedig, Ítéletem szerint, az említett két uniónál 
elébb munkába veendő, mint amazokra is előké-
szület. Értem a' nagy magyarhoni reform. eyyh* 
egyesülését. 
MjjgPgyházunk honszerte méltán neveztetik ma-
flPrnak, tagjai magyaroknak, — mert azon 's 
ezeken mindenki láthatja a' magyaroknak száza-
dos, állandó bélyegét, t. i. 

Osi átok ez mirajtunk, 
És «zt mondják, végeze t , 
Hogy magyarnak a' magyarral 
Egyet-értni nem lehet. G a r a y . 

Szakadás van közöltünk, a' mennyiben: 
1) Országszerte látható a' küzdelem az úgy-

nevezett papi és világi rend között, miért is gyü-
léshelyeink pályatérré változnak, mellyen egyik 
rend a' másik felett diadalért víjjon. Tekinlsetek 
a' tanácsterembe! Szemközt áll, vagy ül ott két 
tábor 's mindegyik vitézei más jelszóval, más 
díszruhában, sőt hadi öltözetben is. Nem az a* 
kérdés: Mi az egyetemes egyház java? mit kell 
tenni a'közjóllétért? hanem: Mi a* papok java? 
mi a' világiak joga? 'S a' vitatmányok keserű 
eredménye — a' közügy elmulasztása, elhalasz-
tása, a' sinlés. — Mit kell tehát tennünk ? Tisz-
táznunk a' papság felöli fogalmakat a' keresztyén 
egyházban; kimutatnunk , hogy itt nincsen zsidó 
levitismus 's egyiptomi-alkatu válaszfal; hogy 
Jézusban, — ki azért jött, hogy egyesítsen, k i -
ben a' zsidó *s a' görög, szolga és szabados is 
e g y , — mindnyájan egy vagyunk. Vessük le 
gyűléseken megjelenendök a' különböztető párt-
czimereket; a'papok 's nem-papok ne ellen-szár-
nyakon, ne szemközt, Hámán és Mardokeusként, 
foglaljanak helyet, — hanem elegyedjenek, ol-
vadjanak Össze ! Ne legyünk separatisták, parti-
cularismus szűkkeblű rabjai, külön-zárkozó zsi-
dók , kik nem az eg> ház-közügyét 's közjavát, 
hanem mindenek fölött édes önmagunk személyes 
érdekét vegyük szemügyre^ tűzzük ki föladatul! 
— Iskoláinkban pedig, az egyház történetek elő-
adásában, oktató urak különös-jeles kidolgozás 
után, gondosan adják elő a' ker. egyház megalko-
tását; mint teljesíté, a' keresztyénség első korá-
ban , bárki is , az úgynevezett papi tiszteket, ha 
azokra képes volt; az apostolok mint nem kü-
lönböztették magokat meg másoktól sem öltözet, 
sem nőtlenség által, — 's tanítói és szentség-ki-
szolgáltatói tisztök teljesítése után mint elegye-
dének polgártársaik közé, folytatva élelemkereső 
kézi mesterségeiket. Adassék elő: mint rendelt 
az egyház férfiakat, kik egyenesen a' tanítói hi-
vatalnak szenteljék idejöket; mint jött által a' 
zsidó egyházból a' külön papi-rend alakja, — 



telébfe a' zsidó papokkal! hasonlításokból, mígnem, 
per tropum et figurám, végre csoda figura alakult, 
főkép Cyprian zsidókhoz szító bölcsesége által. 
Adassék elő nyomról-nyomra, micsoda bélyege-
iket öltött fel a' papság korról-korra, mellyek ál-
tal magát a ' több hívektől elválaszsza ŝ ordóvá 
alakuljon; ismét a' reformatió 's annak hősei, az 
evangelicusok első zsinataik, mint törlötték eze-
ket el 'stb. Ekkor ki fog tűnni, hogy az ellen-
jellemzett ordóróli tan 's a' rend-rbli eszme, melly 
sokunk fejéből ki nem űzhető, reánk a' róm. kath. 
egyházból szállott 's folytonosan szivárog, melly-
hez, ha mi makacsul ragaszkodandunk, nyakig 
esünk a' puseysmusba. Vagy valljuk meg tehát 
őszintén, — megtagadva eddigi, evangeliumszerü 
tanunkat, — hogy áll, erősen fenáll az egyházban 
a' klerikus és laicus osztály, mint ezt a1 róm. egy-
ház tanítja, — a' mi áll i s , ha egyedül a' papok 
alkotják az egyházat; vagy ne akarjunk semmit 
tudni a' két rendről 's legyünk protestánsok. Mert 
semmit nem ér tapasztalható 's látható világban, 
ama mysterium sanctae trinitatis alakú tan, mi-
szerint állítatik: Az egyház egy, de a' mellyben 
két elem, két rend van, — ugy mindazáltal, hogy 
a' két rend, nem kettő, hanem egy. — Mivel ez 
év folytában e' tárgyról bőven értekezni szándé-
kom, ez úttal nem szólok többet: olvasónak pe-
dig, ki azokat megszerezheti, addig is figyelmébe 
ajánlom Kistnek koszorúzott, illy czimü munkáját: 
Die christliche Kirche auf Érden, von N. C. Kist. 
Leipzig 1838. és van der Marck Lectiones Aca-
demicae,quibus praecipua juris eccl. Protestanlium 
capita pertractantur. F. III„ Gröningae 1772. Eb-
ben Lectio XIX: szól: De inepta divisione inter 
clericos et laicos; Lectio XXI: De distinctione 
inter spirituales et mundanos. 

2-or: Meg vagyunk szakadva 4 egyházkerü-
letünket tekintve, miket kellő kapocs egybe nem 
foglal. — Midőn a magyar hazát két hatalom 
igazgatta, két ágra szakadt az egyház is, — egyik 
a' Duna mentében, másik a' Tiszán innen 's túl, 
be Erdélyig, állott 's gytiléskedett, — egyik a' 
komjáthi, másik a' g. katonaféle canonokat alkot-
ván's fogadván el egyházi törvénykönyvül: mióta 
4 superintendens rendeltetett 4 kerületre, négyfelé 
oszlottunk. Most a1 magyarhoni ref. egyház ha-
sonlít egy felnégyelt óriáshoz négy Jánusfővel: 
ha villanyozottan egyik lába vonaglik, nem moz-
dúl a' másik, — vagy ha egyik keze emelkedik, 
vesztegel a' másik, — nyöszörgése pedig a' teljes 
férfiúi hangnak mindig csak egy negyedrésze. 
Ezen óriás, 4 tagjában egyszersmind még soha 
föl nem kelt, egy kürtön nem szólalt meg. Emlé-
kezzetek vissza közelebb a' vegyes házasság Ts 

Az utóbb nevezett munkából csak rövid kivonatot birok 
kéziratban: azért, i^en lekötelezettnek érzendem ma-
gamat az iránt, ki sziveskedendik e' könyvet használa-
tul kezemhez juttatni. T ö r ö k . 

áldás-megtagadás miatti békétlenségre: szégyen-
kedni fogtok 's szánakozni önmagatok erőtlensége 
's esztelenségén! Egyik kerület vesztegelt, má -
sik sérelmeket gyűjtött, harmadik kegyelem, ne -
gyedik törvény utján ohajtott orvoslást: így pa-
ralysálta 's nullificálta egyik a' másik mozgalmát, 
eszét 's kivánatát. — A' ref. egyház előmenetele 
hasonlít ama szekérhez, mellynek négy kereke 
van ugyan, de mindegyik más alakú, más nagy-
ságú, más forgalmú. Egyik nagy, másik kicsiny; 
egyik kerek, másik négyszegű; egyik gyorsan 
forog vékony, másik akadoz vastag tengelye kö-
rül ; a' szekérhez, mellynek 8 kocsisa van, az e rő-
műhöz 8 gépészszel, kik közöl legfölebb kettő-
kettő van érintkezésben. Innen az akadozás, vesz-
teglés, tarkaság, a' nyomor, a* fenyegető v e -
szély. Minden kerületben, szinte minden ügyben, 
hasonló esetekben, más-más elv, határozat, gya-
korlat, és ezek örökké változók; mert a' más 
szokást követő szomszéd példája, koronként a' 
szomszédot elébbi szokása elhagyása vagy módo-
sítására ragadja. Pedig a" különböző négy elv, 
különböző gyakorlat közöl, egyik valamellyik 
csakugyan leghelyesebb, legüdvösebb; 's ezt meg 
nem ismertetni embertársunk- 's hitrokonunkkal, 
embertelenség,keresztyéntelenség. —Még hagy-
ján, hogy a' kerületek kapcsolatban nincsenek! 
de vérzik szivünk, ha őket egymás iránt ellen-
séges állásban is látjuk. A' számtalan példa közöl 
csak emezt. Mit tanúsít, majd itt, majd amott, a' 
titkos és nyilvános törekvés, miszerint egyik ke-
rület a' másikéból foglalni 's foglalva akar növe-
kedni, terjeszkedni, mintha a* más kerület nem is 
magyar, nem is hitrokon volna ? Mit bizonyítnak 
a' bár hímes burokba takart, de szeretetlen lelket 
's felsöségi állást, bírói beavatkozást lehelő fe l -
szólítások vagy kölcsönös üzenet • váltások ? — 
Hiába! megvakította a'kerületeket az olly sokszor 
pengetelt autonomia ragyogó eszméje: de a'mely-
lyen, mint csekély-erejűn 's hitvány dicsöségün, 
én csak mosolyogni tudok. Mert, mi méltóság 
van olly autonómiában, melly felekezeti, vidéki, 
separatista, partialis kicsinységében ha érne is 
valamit, a' nagy egész iránya- 's jóllétére nem 
fo lybe? Olly autonómiában, mellynek határzati 
a' szomszédok más-szellemü végzéseik 's példáik 
által ugyanazon ügyben 's tárgyban, elerötlenül-
nek? Olly autonómiában, mellyet egy-egy vidék, 
sőt egyes egyház is kigúnyol 's óvásai, vagy el -
lenkező rendelete vagy a' vis inertiae által meg-
semmít? — Maradjon tehát illetetlenül minden 
kerület autonomíája azon ügyekben , mellyek 
egyenesen 's kizárólag öt illetik: de az összes 
ref. egyház közügyei, mellyeknek elintézésétől 
az egész egyház jólléte 's becsülete függ, mely-
lyek minden kerületet, sőt egyházat, sőt evan-
gelicus egyént egy iránt érdeklenek, legyenek 
köztanácskozás, közös intézkedés tárgyai. — E' 
czélból meg kell alakítani, el kell rendezni a' Con«* 



ventet, hogy az a' 4 kerületnek egyetemes gyű-
lése legyen, mi ugy készül el, ha a' convenli gyű-
lésbe a'kerületek fezek csak a'két elnököt 's fő-
jegyzőt, mint az anteacták élő levéltárát) 's min-
denegy egyházmegye követeket *) küldendnek, 
döntő szavazattal birandókat; amazokat a' kerü-
let, ezeket az egyházmegye költségén. Elnököt 's 
alelnököt a' következő évi conventre, maga a' 
convent választana titkos szavazattal, kihez a* ke-
rületek 's egyházmegyék előre megküldenék te-
endő indítványaik 's kérelmeiket, hogy azokat 
jókor rendezze a' tanácskozás czélszerü folyama 
végett. Az elnök akadályoztatván megjelenni, he-
lyét az alelnök foglalná el 's teljesítné tisztét. 
Illyen lenne a' kapocs a' négy kerület közt. Ne 
fé Íj etek, Atyámfiai! a'cetralisatiótól! ugy alkot-
tam meg a* conventet, hogy a' centralisatio csak 
gyűlés alatt tartson: azontúl minden vidék ural— 
kodhatik szellemével a' többieken, üdvös eszméi-
"s terveivel irányt adhatván. — Az egyházme-
gyéknek egymásközti kapcsául vélném, a' közöt 
tök divatba hozatandó kölcsönös levelezést, (mint 
az fenáll a' vármegyék közt), mi által tudatnák 
egymással orvoslandó bajaikat 's követeik által a' 
conventen teendő indítványaikat, bőven's világo-
san motiválva azokat. így a' convent előtt min-
den egyházmegye megismerné a' hitrokonai 's 
testvérei által szőnyegre teendő tárgyakat, 's azok-
ra nézve szükséges utasítást adna követeinek. A' 
zsinatot hagyjuk confessiók, symbolumok, unio-
*s dogmaticumok tárgyalására: elég a1 convent, 
hogy rendezkedjünk, törvényeket hozzunk köz-
akarattal, a" régi canon szellemében vagy ellenére 
is, mint jelenleg is a' kerületek, sőt megyék 's 
egyes gyülekezetek is , mert a' mit mi törvény-
nek teendünk 's megtartandunk: törvény leend 
ez magunknak, ha más kívülünk meg nem erősí-
tendi is! így nem kötend meg a' zsinat hosszú 
évekre, hanem a' szerint, mint okosodunk 's ta-
pasztalni fogunk, évről évre orvosolandhaljuk 
bajainkat. — Istenem! mi élénkség, mi élet, 
melly üdvös eszme-csere, a'jó elveknek mi gyors 
diadala , a' czélszerü gyakorlatnak mi sebes ter-
jedése eszközöltelnék ez által, olly értelmes 's 
nemeskeblü férfiak segítségével, millyenek egy-
házunkat képviselnék ! midőn most a' jót mások-
tól csak kémlelve, sok utánjárással, sok fáradság-
gal lehet eltanulni — Szakadás van magokban az 
egyes kerületekben is Rendesen, a' hol a1 colle-
gium van, otl lakik a' superintendens, ki mint pap 
a' gyülekezettől, mellynek kebelében az iskola 

Itt, a' követek számára nézve nem vagyok magammal 
tisztában; mert nem tudom elhatározni a' tractus egy-
hazainak számára 's a' népességre, kel'-e és miként 's 
mennyiben tekinteni a"" képviselet megalakításában, vagy 
pusztán a' tractusokra, mint most vannak. Annyi bizo-
nyos, hogy legalább két követ kell egy megyéből "s ugy 
tetszik, költség tekintetéből a'kevés gyülekezető tractu-
üok szomszédaikhoz csatolandók. T ö r ö k . 

van, függésben áll. így történik , hogy a' két 
factor, collegiumi igazgatóság 's oktató kar és a' 
püspök olly végzéseket eszközlenek, mellyek 
gyülekezetök érdekében, a' superintendentiabeli 
minden egyház praejudiciumára vannak 's a' par-
ticularismusnak diadalt vínak ki az egyetemes ke-
rület közérdeke fölött. Innen a' tusa és szakadás 
a' főiskolát keblező egyház 's a' superintendentia-
beli összes egyházak közt. Azért ti, kik centra-
lisatiótól féltek, önmagatok ellen ne válaszszatok 
püspökül olly pnput, ki a'collegiummal ugyanegy 
gyülekezetben él ! Továbbá szakadás van a' su-
superintendentiát alkotó tanács 's egyházmegyék 
közt; például: amott vannak táblabírák, kiknek 
a' tractusoknak jelenlegi képtelen *s halálig kép-
viselősködő küldötteik érvényes és döntő szava-
zatot engedni vonakodnak. — Szakadás van egy-
házmegye 's egyes gyülekezetek 's hivek közt, 
például: a' tractualis tanácsszékek érdemfokozat, 
vénség, családosság, hivatali kor szerint akarnak 
papot 's mestert adni a' gyülekezeteknek: ezek 
szabad választás melleit buzognak; a' tract. con-
sistorialisták csak magok akarnak érvényes sza-
vazattal birni, másoknak csak véleményező ta-
nácskozást engedvén ezek viszont az ülnökökkel 
egyenl-ösulyú szavazatot igényelnek. Szakadás 
van a' gyülekezetekben; például: a' presbyterek 
itt, még ha magok választák is önmagokat képvi-
selökül, minden akarnak lenni mindenekben, még 
a' gyülekezet tagjai erszényének megrovásában 
is l a' hivek pedig nem akarnak tudni arról, hogy 
nekik minden joguk, mit mint protestánsok gya -
korolhatnak , az egy presbyter-választásban ha-
tározódik, — annál kevésbbé nézik elöljáróiknak 
azokat, kik magukat tették elöljárókká. — Hogy 
ezen szakadásokat orvosoljuk : Egyesüljünk! 
mi lesz az oldó -szer (menstruum) melly emez el-
lenküzdő elemeket egyesítse ? A' Convent, melly 
a' kérdéses ügyekben hafározand. — Ha ágostai 
hitvallású rokoninkkal szerzendő egyesülésünkről 
gondolkozom: ugy látom, az administrationalis *s 
kormányzási ügyekben minélelébb egyesülhetünk. 
Itt, szerintem, nincs nehézség a' két fél részéről és 
ezt kívánatosnak is tartom, hogy eltanuljuk e g y -
mástól a' jót, az üdvöst. 

3 -szor : Meg vagyunk szakadva iskoláinkra 
nézve. Szomorú dolog, de való, hogy anyaisko-
láink ugy állnak egymás irányában, mint ellen-
séges tábor 's katona-iskolák, mellyek magok 's 
kerületök részére, a' többiek ellenében, harezfia-
kat nevelnek, saturálva azokat separatismus,par-
ticularismus, zsidósdiság szellemével. Hallottunk 
neveztetni oktatókat, kik a másik anyaiskoláról, 
annak szelleméről, növendékei jelleméről örömest 
szólnak gúnyolva, gyalázólag hallgatóik előtt, — 
kikkel, iskolából kibocsáttatásuk alkalmával, mint-
egy fogadást teteinek, hogy mindent az őket ne -
velt anyaiskola érdekében munkálandnak. Akar-
játok tudni az eredményt ? Tekintsetek a' gyü-



lésterembe, hol a' papi növendékek vizsgáltatnak: 
és meglátandjátok, hogy a' más kerület anyais-
kolájának növendéke a' legszigorúbban 's akadé-
koskodási viszketeggel kérdeztetik ki 's mosto-
hábban fokoztatik érdeme, mint édes önneven-
dékünkké! Tekintsetek az egyh.megyei termek-
be, mikor megürült papi székek töltetnek be: első 
érdemül tapasztaljátok tulajdonitatni a' kijelöltnek: 
,,a' mi anyaiskolánkban tanult, ille est nostras"! 
Tekintsétek a* küzdelmet, midőn esperes, ülnök 
vagy más hivatalnokot kell választani: 's látand-
játok, mikép alakulnak a' pártok az iskolák szerint, 
mellyekben a' pártvezérek 's satelleseik növel-
tettek. Foly a' küzdelem legatiók, rectoriák fölölt, 
mellyik főiskolába küldessenek; forr a' titkos és 
szennyes törekvés , mint kell más collegiumtól 
egyik vagy másik legatiót, rectoriát elharácsolni; 
hol papot keli választani, van reá példa, a' gyü-
lekezetben debreczeni, pataki, pápai pártok ala-
kultak, mindegyik az öt nevelt iskola fiát törvén 
kiemelni 's választatni. *) Förtelmes ellenséges-
kedés! szűkkeblű separatismus, önző particularis-
mus, nyomorú zsidósdiság! és bűn, honfit 's hit-
rokont idegennek nézni. — Hogy lehetne ezen 
segítni ? Szerintem, egyetemet kell alkotni **) min-
den collegium fölibe! és mint jelenleg anyaisko-
láinkban elenyész egypár év alatt annak emléke, 
hogy emez Losonczról^amaz Kőrösről, a' harma-
dik Szigethről jött 's végre a" növendék ugy áll's 
neveztetik az életben, mint Patak, Pápa, Debre-
czen, Kecskemét növendéke: így az egyetemben 
összejövendvén a" négy collegium növendékei, 
lesurlódik rólok a' parlicularismus szennye 's egy-
két év multán ugy lépendnek ki az életbe, mint 
ugyanazon egyetem növendékei, magosb, egye-
temes szempontból tekintendők az egyház ügyét, 
's baráti érzelemmel tölt kebellel bár melly vi-
dékről származott pályatársok iránt, kit a' távol-
ban is, mint honfit, hitsorsost, becsületes embert 
elméjek- 's szivükből ki nem mosand a' Duna 

*) És még is, mint értesülve vagyok, bár a' dunántúli fő-
iskola Komáromba szállítandó, Pápán is önerejéből meg 
akar maradni a' collegium E' lesz már a' gyönyörű 
egység, midőn ugyanazon kerület kebelében is két is-
kolai kisértet fog lidérczkedni. Tudják-e mit, Uraim ! 
önök is szegények, mi is: hát ha a' két táskát össze-

[ tennők 'sa' kettő értékén egy jó házat szerzenénk! azaz, 
hátha a1 dunániuneni 's (úti főiskolát, olly helyen, melly 
a"1 két kerület közepe táján esik, egyesítve állítnók fel! 
Barátkozzanak meg öuók e* gondolattal! ez nem rosz, 
es az egyesülésnek egyik hatalmas factora ezen ískola-
unio. T ö r ö k 
Ne kacsingassunk a' pesti egyetemre, ne tervezzünk ez-
zel egyesülni! Szerei nok hallani illynemü egyesítési terv 
bölcs baráti, miután hallók országgyűlésen a' szót, hogy 
ez „cathol icus intézet" privatusok alapítványiból 's ehez 
még a' statusnak is nem igen van szólója (!): mit mon-
danának most a' Pesten tervezett protestáns főiskolá-
nak ebbe oltásáról! Inkább gondolkozzunk a' bécsinek 
közénkbe leszállításáról: ott ugy sincs benne öröm 's 

£ nyereség. T ö r ö k . 

Tisza. Másik eszköz a' Convent, mellynek nem-
csak az egyházra, hanem különösen az iskolára 
is gondos szemet kell fordítnia. Azért a Convent 
egyik alkotó részének kell lenni minden a' nagy-
iskolákban theologiai, philosophiai, törvénytudo-
mányi osztályban oktató tanárnak 's minden gy-
mnasiarchiának, kik a' karok szerint, fölváltva, 
évenként (és igy 4 évben mindegyik egyszer) 
jelennének meg a' Conventen, mindegyik az isko-
lának, mellyben tanít, költségén, külön tanácsko-
zandók, ahoz értő papok 's nem-papokkal szapo-
rítva, az általok tan itatni szokott tudományok fö-
lött s elhatározandók , szakukban 's egyes tudo-
mányok előadására mellyik a' legjobb kézi könyv, 
— a'gymnasiarchák pedig, mellyik minden tudo-
mányra nézve legjobb, legczélszerűbb vezér-
könyv gymnasiumi oktatók kezében. Megállapo-
dás után, rendelje az összes Convent, hogy azon 
kézi-könyvek használtassanak minden nagyisko-
lában, — azért, mert legjobbak. *) Azt hiszem, 
fölötte nevezetes tényező lenne az egymástól tá-
vol fekvő iskolák növendékeinek szivök egybe-
olvasztására 's egymás iránti hajlamok kifejtésére 
azon conventi intézkedés, hogy, különböző he-
lyeken is, a' növendékek ugyanazon vezérköny-
vek szerint tanítatnak. 

Mellesleg, minthogy Conventről van szó, óhaj-
tanám ennek kebeléből kinevezendő állandó vá-
lasztmányra bizni az egyházi tudományosság 's 
literatura előmozdítására teendő intézkedést. **) 
Ennek föladata volna a1 régi egyházi emlékeket 
napfényre hozni, millyenek Sinai, Bod, Schmal, 
Burius 'stb. magyarhoni protestáns egyház törté-
netei Kocsi Sebestyén Apologeticusa 'stb., egyesek 
jeles munkáinak sajtó utján közzététele, gondos-
kodás olvasó-könyvekről a' nép számára, egyh. 
's isk. ügyekben adatott felső intézvények össze-
szedése, és egy Egyházi Tudomány tárnak ha-
vonként vagy évnegyedenként kiadása. Itt is so-
kan találkoznának szellemrokonok 's egyesülné-
nek az egyházi irodalom mezején. — Az iskolai 
unió is, miszerint ugyanazon legjobb kézi-köny-

* ) Ezek használtassanak mindaddig } míg egyik- vagy 
másiknál jobb nem készül; mit miDden negyedik év 
megpróbál 's elhatároz. De ujabb kézikönyvek írói ne-
vöket pecsét alá rejtve 's ne saja'kezűleg irják müvei-
ket, mindegyik osztály választandó Elnökéhez bekülden-
dőket, ki azokat ugyanazon tudomaoykari oktatókkal 's 
több választmányi tagokkal a' convent megnyitása előtt 
megvizsgáltassa, hogy igy biztos hasonlítás történhes-
sék a' meglevő kézikönyv 's az uj munka elsősége fölött. 
Ha nem találtatik jobb a' már bevett kézi-könyvnél: 
akkor minden oktató adja elő Írásban több évi tanítás 
alatt a' kézi-könyvre tett észrevételeit 's jegyzeteit, 
mellyek szerint Szerző vagy más megbízott egyén a' 
könyvet másik kiadásra ki igazítsa, mert a' kézikönyvel 
minden négy év alatt javítni lehet, javítni kell. Legyen 
valaha vége az időölő,hihateljes firkának! T ö r ö k . 
Jeszenszky László úr közlött már egy tervet az egyházi 
tudományosság *s irodalom emelésére. T ö r ö k . 



vek használtassanak az ágostai's helvét hitvallású 
atyafiak iskoláiban , ez idő szerint is lehetséges, 
annál inkább az egyházirodalmi. Kezdjük meg 
ekkép a' dogmatiea 's liturgica unió útját egyen-
getni! — 

A' szedő ismét jő 's kezd gyötreni: azért vé -
get vetek czikkemnek azon kijelentéssel, hogy 
n)int szerkesztő, előszeretettel fogok viseltetni 
olly értekezések iránt, mellyek egyesülésünket 
tárgyazzák. Örömest fogadok tervem 's javaslott 
egyesülési eszközeim ellen czáfot 's nem is fogok 
eskünni nézeteim helyes volta mellett, mert ezek-
nél, kinek nyugalmas fontolgatásra máskép jut idö, 
mint nekem, tán jobbakat, bölcsebbeket mondhat: 
annyit valónak 's czáfolhatlannak hiszek, hogy 
köztünk szakadás van és fölötte szükséges, hogy: 
Egyesüljünk! Török. 

I 8 k 0 I n - fa y . 

A' mult tükre a' jelennek. 

Luther Mártonnak a9 némethoni városok 
minden Tanácsaihoz intézett nevezetes intő 's fel-
szólító levele, a' ker. iskolák felállítása ügyében.*) 
Wittenb. VI. 322. 

Üdv és béke Atya Istentől, 's a' mi Urunk 
Jézus Krisztustól! Jóllehet immár, három év óta 
számkivetve levén, tanácsosabbnak tartandhattam 
hallgatni, ha emberi tilalomra inkább, semmint 
Istenre hallgattam volna — miszerint Némethon-
ban sokan is találkoznak nagyobb 's kisebb ran-
gúak közöl, kik szavaimat's iratimat épen ez ok-
ból üldözik, 's miattok sok ember vért öntenek: 
mindazáltal, minekutána Isten megnyítá számat, 
*s szólani parancsola — mi igen is hatalmas han-
gon telik tőlem,'s miáltal ügyem-, öntanácsom- 's 
törekvésemnél fogva, annál nagyobb erőre kap 
és tenyészik, minél tüzesebben dühösködnek el-
lenim; ugy hogy észrevehető, mintha az Úr n e -
vetné dühöket, 's kicsúfolná őket — 2dik zsoltár 
szerint — minélfogva már is észrevehetik az el 
nem fogultak, hogy az Úr ügye az , mivel fog-
lalkozom; — és bátor Isten igéje 's munkájának 
terjedése itt-ott korlátoztatik: még is leghatal-
masabban öregbedik az mindenkoron, midőn azt 
leghevesebben gátolják és tapodják. Ennélfogva 

F' nyomos tartalmú, 's honi iskoláink terjesztése, sza* 
porítása 's józan elrendezése körül buzgó nemeslelkü 
honosink ügyeimére tán nem méltatlan levélnek f ) kö-
szönik Németországban számtalan iskolák létök- 's vi-
rágzásukat. W. 

f ) Ki Luthernek erőteljes, sokszor nyers szólás- és írás-
módját a' jelenkor mézesmázos modorának szabályaihoz 
mérve ítélné meg 's abban megütköznék : igazságtalan 
biró fogna lenni! Minden kornak van szelleme, volt 
Luther korának is, mellytől vezérelve az akkori szóno-
kok 's irók, v a l l á s f e l e k e z e t i k ü l ö n b s é g n é l -
k ü l , hímezés nélkül szóltak 's vastag pennával irtnk, 
mint vaskaruak valának a" hősök is. Török. 

szólani akarok (a' mint Esaiás monda), és nem 
hallgatni éltem fogytáig, miglen Krisztus igazsága 
ki nem törend a' legtisztább fényben, rs üdvös 
malasztja szövétnekként nem gyúland meg; — kö-
vetkezőleg kérlek Titeket mindnyájatokat, ked -
ves Uraim 's Barátim! fogadjátok kedvezőleg 
szivetekre vegyétek ezen iratom' 's intésemet. 
Mert bármi csekélynek látszik is egyedem : csak-
ugyan dicsekedhedhetem még is jólelkíösméret-
tel Isten előtt, miszerint távol vagyok minden 
önzéstől (mit ez úttal is hallgatással inkább el-
mellöztem volna)—hanem jó és őszinte indulattal 
vagyok irántatok, sőt az egész Némethon iránt y 
hova Istentől rendeltettem — higye bár valaki ? 
vagy ne higye , a' mint tetszik ? 

Sőt nyilván bizonyossá teszem Önöket, hogy 
ha ebben nekem engedtek, kétségkívül nem én-
nekem, hanem a' Krisztusnak engedelmeskedtek; ha? 
pedig ellenszegültök, nem engem, hanem a1 Krisz-
tust vetitek meg; mivel szigorúan megfontoláro 
magamban, mit és mi czélból szólok most, vagy 
irok; a' mint kiki fölérheti azt eszével, mibelyesS 
figyelemre mélfalandja tanaimat 's eszméimef. 

Mindenekelőtt észrevehető, általánosan egész: 
Némethonban, mikép mindenütt enyészni hagyák 
az iskolákat, a'tud. egyetemek sinlödnek, a ' zá r -
dák ritkulnak; 's az efféle fü hervad, a' virág 
hull (Esaiás mondása szerint) mivel Isten lelke, 
az ö sz. igéje által fuval reá , 's aszalja azt evan-
gyélioma által; mert csak Isten igéje által világ-
lik ki, hogy az efféle intézetek, eddig jobbadán, 
a' has számára irányoztatvák *). És mivel az ál-
lati néptömeg már kezdi átlátni, hogy fiait, leá-
nyit , vagy rokonit többé kolostorokba vagy apá-
cza-intézetekbe nem zárhatja, 's ősi lakjokból és 
birtokaikból ki nem csaphatja, és idegen jószá-
gokba nem szállíthatja: innen következett, hogy 
senki nem akarja többé gyermekeit iskolába j á -
ratni, azt adván okul: „Minek tanítatnók őket, 
ha papok, szerzetesek vagy apáczák többé nem 
lehetnek? oktassuk őket annál inkább arra**), mi 
nekiek kenyeret hozand." Ámde mi valódi szem-
ügyök az illy embereknek, kitetszik eléggé ön-
vallományukból. Mert ha ők magzataik számára 
nem csupán has és táplálék végett keresnének 
helyet a' zárdákban és a' papi hivatalokban, 's 
ha őszinte óhajtásuk volna, gyermekeik boldog-
ságát 's előmenetelét eszközleni: ugy bizonyo-
san kezeiket össze kulcsolva, nem állanának elő 
azon szavakkal: „Ha a' papi állapot nem kénye-
lem többé: ugy gyermekeink iskoláztatásával 's 

* ) Hogy ez nem nagyítva mondatik a* XV-dik századról, sőt 
a' reformátióval egykorú tanítóintézetekről is: azt szá-
mos lelkes irók bizonyítják. Elég csak Baco Ferencz 
verulámi báró „de dignitate et augmentis scientiarum" 
czímü munkáját említenünk. W. 
A' mezei gazdaságra, juh- és lótenyésztetésre, kézmű-

vészetekre, gyáriparra , kereskedésre "sa't., mik v e -
sércsiílagai jeiea anyagi korszellemünknek. W. 



az iskolák ápolásával fel lehet hagynunk" — sőt 
inkább ellenkező értelemben igy okoskodnának: 
„Ha igaz, mit az evangyéliom tanít, hogy az 
egyházi rend magzatinknak nem igen fényes és 
kényelmes jövendőt igér: vajmi üdvös volna, 
szerelmes Urak! egy más módját találni az isko-
lai nevelésnek, melly Istennek tetszöbb. ' smag-
zatinkra nézve czélirányosabb lehetne ! Mivel a' 
mi gondunk nemcsak gyermekeink hasára, ha-
nem lelkére is terjed" - 's már az illy értelem-
ben okoskodókat ki nem mondaná kereszt, hő 
szülőknek ? 

Ez az első inditó ok , minélfogva mindenki 
köteles, önkényes segélylyel járulni az iskolák ala-
pításához. Mirenézve Istenre *s a serdülő növen-
dékség üdvére kérlek Titeket, kedves Uraim és 
Barátim! ne vegyétek kevésbe ezen szent ügyet, 
mint azok tesznek, kik hanyagságukban nem lát-
ják , mit forral a' világ fejedelme. Komoly és na-
gyon nyomos tárgy az, és a'Krisztus 's az egész 
világ érdekébe vágó, hogy eleve tanakodván, az 
ifjúság sorsán segítsünk , min segítvén, minma-
gunkon is hathatósan segítendettünk. Nem tudjá-
tok-e, mi szent hévvel s keresztény szigorú-
sággal szükséges küzdenünk 's ellentállanunk az 
ördög ebbeli ármányos fondorkodásinak ? Kedves 
Urak! ha jónak tartjátok, évenként annyi költ-
séget pazarlani álgyukra, puskákra , utakra , lép— 
csőzetekre, gátakra, 's ehez hasonló számtalan 
egyéb polgári szükségekre, hogy a1 városban a' 
csend és közjólét biztositassék:: hát vájjon nem 
méltó-e a' szegény ifjúság, hogy szint annyi 
gond és költség fordítassék reá, egy vagy két 
ügyes tanítót állítván számára ? 

A' mindenható Isten jelenleg valóban atyai-
lag látogata meg bennünket németeket, 's arany-
kort nyita meg előttünk. Korszakunk bövölködik 
a' legműveltebb 's tudományosabb férfiak- és ta -
nítókban, kik minden kívánatos szépművészeti és 
nyelvismeretekkel fölékesílvék. Oh! mennyit 
nyerhetne az ifjúság, ha azok emennek nevelé-
sére használtatnának ! Szemmellátó tanúi vagyunk 
a1 közvilágosodás haladásának, miszerint jelen-
leg egy gyerköczét, három év alatt, annyira le-
het vinni, hogy 15 vagy 18 esztendős korában több 
ismeretekkel bir , semmint ekkoráig valameny-
nyi létezett tud. egyetem és zárda-iskola. Ugyan 
is , mire tan itattak eddig az ifjak a' f ő - és zárda-
iskolákban ? Hogy szamarak, tuskók és hülyék 
legyenek! Húsz vagy negyven évig tanullak ők, 
a' nélkül, hogy a' latint vagy németet megtanul-
ták volna — erkölcsi romlásukat *s elmebutasá-
gukat itten nem is említvén. 

Bizonyomra mondom, inkább kívánnám if-
jainkat egészen elhanyagolva 's némán látni, 
semmint a' fő- és zárda- iskolákat továbbá is olly 
veszteglő állapotban hagyni, minőben eddig lé-
teztek. Annakokáért fötörekvésem , ohajtásom 's 

kérelmem oda terjed, e' csacsi istállókat*) vég-
kép megszüntetni, és józanul elrendezett keresz-
tény iskolákkal felváltatni. Azonban, midőn a' jó 
Isten olly dús kegyelmét árasztá reánk 's nagy 
számmal állított elő olly derék embereket, kik min-
den tekintetben képesek az ifjúságot finomul ké-
pezni : lelkemre mondom, itt az idő, hogy az Isten 
kegyelmét szélnek ne bocsássuk, 's öt a'jóságost 
ne hagyjuk ajtainkon hiába koczogtatni. Ö ajtónk 
előtt áll; boldogok vagyunk, ha azt felnyitjuk 
elölte; ö köszönt, boldogok vagyunk, ha mi is 
visszaköszöntjük. Ha mi elröpítettük az időt, 's 
ő , a' szent, mellölünk eltávozik: vájjon kicsoda 
az , ki öt visszaidézhetné? 

Vessünk vissza egy tekintetet azon sötétség-
re , mellyben edűig ide 's tova tapogatódzánk! 
Ugy tartom, hogy Némethon soha olly bőség-
gel nem él vezé Isten igéjét, mint jelenleg; ugy 
hogy ehez hasonlót a' történetek évkönyvei nem 
mutálnak. Hogyha tehát az egek ezen adományát 
hálátlanul veendenök 's használni elmulasztanék : 
félhető, nehogy undokabb vakoskodásba és lelki 
nyomorba taszítassunk vissza Kedves Honosim ! 
vásároljatok, kérlek, míg a' vásár-sátorok ajtai— 
tok elölt nyitva allanak! gyűjtsetek, takarítsa-
tok, míg tart a' szép idő, és a' nap világít! Él -
vezzétek Isten malasztját és igéjét, míg közte-
tek van! Mert tudjátok meg, Isten igéje és ma-
lasztja hasonló a' szökő záporhoz, melly azon 
helyre, hol keresztül futott, vissza nem fordul 
többé. Am az Isten igéje- és malasztjában mi föl-
séges részt vesznek vala régenten a' zsidók ! De 
oda van, a* mi oda lett! most már nélkülözik azt-
Göröghonba Pál ap. szállítja vala az égnek ezen 
adományát: de oda van, a' mi oda lett! most mára* 
Török marczangolja nyakát. Ti is, német honosim! 
ne hízelegjetek magatoknak, mintha ezen mennyei 
ajándékokat örök időkre birhatandanátok; mivel 
a' hálátlanság 's megvetés miatt tőletek könnyen 
elbúcsúzhatnak azok. Mire nézve nyúljon hozzá 
's markolja meg mindenki, kinek keze, lába va-
gyon ; lomha kezek után mindig silány az eszten-
dő. Mióta tudva van, hogy minden városnak mul-
hatlan szükséges az elöljáróság és kormány; 's 
ezen tekintetben átalánosan észrevehető a' sok 
hiány és fogyatkozás, sőt az alkalmas egyedek 
szűke iránti panasz is: ennélfogva ne várakoz-
zunk ácsorogva, míg az illy egyedek magok ma-
goktól előteremnek ; mert őket nem lehet sem kö-
böl faragni, sem fából metszeni; sőt maga az Isten 
sem teend mindaddig csudákat, valameddig ember 
az eddigi onnan felölröl nyere eszközök által ki-
menekülhet a' bajból. Minélfogva oda töreked-
jünk , fáradságot és költséget nem kímélve, hogy 
a' haszonvehető egyedeket mimagunk neveljük s 

E* gúnynév bb akkori század darabos, nyers jellem 
szülötte — midőn divatos vala, az igazságot finom le-
pel nélkül ,erőteljes szóval fejezni ki. W. 



teremtsük elö. Mert mi az oka, kérem, hogy je -
lenleg minden városban alkalmas és értelmes fé r -
fiak olly gyéren találtatnak ? Magok az elöljárók 
és tanácsbeliek , kik a' serdülő nemzedéket felnő-
ni hagyják, minta' fát az erdőben; és legkisebbé 
sem törődtek azzal, hogyan oktattatnék 's növel-
tetnék a' jövő embernyom. De épen ez okból olly 
gálád modorban áll az elö, hogy távol legyen, 
azt valamelly építésre használhatónak mondanom, 
sőt inkább egy rongyos, tűzbe dobandó sövény 
élőmintájának kell neveznem. 

Kétségkívül a' világi kormánynak fen kell ál-
lania. Úgyde megengedhetjük-e, hogy merő fa-
jankók uralkodjanak, tehetségünkben levén, e' 
visszás helyhezeten javítani? Hát nem buta ok-
talanság-e ez ? Hiszen igy^ annál több disznók és 
farkasok emelkednének a ' kormányra, *s azok 
eleibe tétetnének, kik gondolkozni nem tudnak, 
holott emberek által kellene kormányoztatniok. 
Ezzel rokon azon kárhozatos önző ?közönyosség, 
melly orrán túl mit sem lát, ekkép okoskodván 
,,Most mi tartjuk a' gyeplőt; az reánk nem tar-
tozik , mi történendik azokkal, kik utánunk kö-
vetkeznek." Nem! nem embereket, hanem disz-
nókat és kutyákat igazgatni valók az illyenek, 
kik csupán önhasznukat 's tiszteltetésöket haj-
hásszák a' kormányszéken. Ha igaz, hogy a' mű-
velt, tudós és ügyes embereknek, kormányzáshoz 
idomittatása körüli legfeszültebb gond mellett is, 
elég ba j - ' s fáradsággal j á r , mindeneket jó rend-
ben tartani: hogyan mennek, kérem, ott a' dol-
gok, hol a* kormányzásra-képezés soha sző-
nyegre nem került ? 

Ámde mondod: „Az iskolák alapíttaíását én 
nem álalom ugyan; de minek nekünk a'latin, gö-
rög és zsidó nyelv, 's egyéb szabad szép mű-
vészetek? Elég a' német a" sz. irás 's az 

d) Itt Reuchlin János tiszteletdús nevére 's érdemeire em-
lékeztetünk , ki sírjokból költvén fel a' latin, görög és 
zsidó nyelveket, 's ez által a' tudományok ujjá - szü-
letése szép hajnalát idézvén e lö , világot gyujta Euró-
pában ; minek feltüntével Pfefferkoru és Hochstraten , 's 
több tud. egyetemek Miksa német császárral majd el-
hitetek, hogy minden zsidó irat egyátalában elégetni 
való. Erről érdekes "s csipös bizonyságot kereshet az 
olvasó „Epistolae obseurorum virorum" czimü munká-
ban, melly hihetőleg Hutten Ulrik lovag szüleménye. 

A' németek , angolok , dánok , svédek, hollandok és 
svajezok, ekkoráig is latinul értekeznek a' tudományo-
sabb tanokról 's fellengösb eszmékről a' főiskolákban. 
E' nemzetek pedig, hogy tőlünk kevesebbet tanulnak, 
semmint mi tőlök, azt Szemere Bertalan remek utazásai 
is kétségen kivül teszik. 'S így már ez a' főbenjáró 
feladat: Szabad-e, lehet-e , üdvös-e felhagynunk honi 
iskoláinkban a' latin vagy görög nyelvvel a' magyaro-
sodás jelen forralmában? Én eltekintvén attól, hogy a' 
latin és görög classikus iratokban a' legkésőbb utókor-
nak is mintául szolgálandó megbecsülhetlen kincsek 
vannak örökre letéve 's hogy Európában, majd egész a' 
XIV. Lajos korszakáig, szinte minden polgári, jogi , 
egyházi, orvosi, történeti, természeti 's tapasztalati 

Isten igéjébeni oktatásul!" Felelet. Fájdalommal 
kell látnom, hogy mi németek csakugyan besti-
ák 's szilaj állatok akarunk lenni, és maradunk, 
milly névvel a' szomszéd nemzetektől is czimez-
tetünk, 's azt valódilag meg is érdemeljük. Na-
gyon csudálom, miért nem okoskodunk valahára 
inkább igy: „Minek nekünk a' selyem, bor , fű -
szerszám 's egyéb külportéka ; holott bor, gabna, 
gyapjú, len, fa , kövek, és ásványok a1 leg-
tarkább nagyszerűségben teremnek honn, nem-
csak éleimül és ruházatul, hanem válogatásul és 
piperéül is ? " A' szép művészeteket és nyelve-
ket, mik diszt, hasznot, szép nevet hoznak ha-
zánkra, 's szelídítik erkölcseinket, 's mi által 
nemcsak a' sz. irás értelme, hanem a' kormány-
tudomány is kitünoleg mozdittatik elő, hajlók va-
gyunk megvetni: de a' külárúk ellen, mikre nem 
szorultunk, 's miknek a' közjóllétre legkisebb ha-
tását sem tapasztaltuk, sőt inkább kártékonyságát 
súlyosan érezzük — e' külárúk özöne ellen, mon-
dom, koránsem buzgunk. 'S itt már, kérdem, nem 
vagyunk-e német sült bolondok és bestiák? 

Teszem a'nyelvekből semmi haszon sem há-
rúl; mégis valóban csak annálfogva is illő azok 
tanulására fellobbannunk, mivel a' nyelvek Isten-
nek olly nemes és felséges adománya, minővel 
mi németek, ez idő szerint, más országok felett 
az egektől bökezüleg elláttattunk. Nem messze 
lát, ki véli, mintha maga az ördög, fő-és zárdais-
kolák által hozta volna életbe a1 nyelveket: sőt 
inkább ezek agyarkodának mindenkor ellenünk, 
's agyarkodnak ekkoráig is; mivel az ördög jól 
megszaglá a' pecsenyét, 's észrevevé , hogy ha 
a' nyelvek divatba jönek, az ö országa mitsem 
nyerend, 's nem képes többé szánkat bedugni. 
Mivelhogy pedig látja, hogy a' nyelvtudomány 
haladásának ellent nem állhat: legalább azon mű-
ködik, hogy a'nyelvek vékony asztallal tartatva, 
magok önmagoktól lankadjanak 's enyésszenek 
el. Azért élelmezi őket olly hitványul, hogy so-
káig éleiben ne maradhassanak. Kedves Urak! 

tanok, eszmék, ismeretek, törvények és oklevelek fő-
leg latiu nyelven Írattak és szerkeztettek légyen, ugy 
hogy a* ki maga szemeivel látni 's a" mult századok tu-
dományos kútfőiből maga kezeivel tanulságokat meríte-
ni akar, az semmikép nem nélkülözheti a* latin nyelvel 
— ettől jelenleg eltekintvén, mondom, ez úttal csak 
azt állítom, hogy a' tudományok eszményes és érzé-
kentúli mezején a' gondolatokat, tanrendszereket 's 
philosophiai eszméleseket szabadelmüleg váltani, tag-
lalni , vagy rostálgatni latinul tanácsosabb. Én a* tu-
dósokat ugy nézem, mint bányászokat, kik a" föld 
gyomrából kiásott nyers érczeket olvasztják, tisztogat-
ják, pallérozzák mindaddig, míg azokat fényes, tiszta, 
sima anyagban, pénz gyanánt, nem szolgáltatják a* 
nemzet kezeibe. A' görög nyelvet tekintőleg, kezet fo-
gok mindenben, mit T. Czúczor m. ok. r. tagjától 
részben hallék, midőn ez a" régi Hellász müveltségebe 
avatott F. T. Guzmicsapát életrajzát remek tollal "s szó-
noklati ügyességgel festé előttünk a' ni. akadémiai kö-
zönséges ülésben. W. 



kevesen vannak közölünk, kik szemügyre ven-
nék ördögnek efféle kelepczéit. 

Annakokaért, kedves Honosim! nyissuk fel 
szemeinket, 's adjunk hálákat Istennek ezen drá-
ga kincsért, tántoríthatlan állandósággal oda tö-
rekedvén , hogy tőlünk el ne vétessék az , és az 
ördög ne űzhesse fondorkodásit. Mert nem ta-
gadhatni , bátor az évangéliom sz. léleknek álta-
la jöve világra, még is az eszközök nyelvek 
valának; 's ezek által tenyésztetett és tartatott 
meg az. Ám midőn Isten apostolok által rendelé 
hirdettetni evangéliomát az egész világnak, 
nyelveket ad vala nekiek; 's még azelőtt a' ró -
mai kormány által annyira elterjeszté a' gö-
rög és latin nyelvet minden nép közt, hogy az ö 
evangélioma közel, távol minél elébb gyümöl-
csözhetett. Ezt igy rendezé el hajdan az Isten, 's 
jelenleg is szinte ugy rendezkedik. Senkinek 
eszébe nem jutott, mi czélból ébreszté ö fel a' 
nyelveket-, 's csak most látjuk, hogy azt ax ö 
evangélioma kedveért cselekedte légyen, mely-
lyet újólag szándéka vala kijelenteni, hogy az ed-
digi lelki kormány erőhatalma megtörettessék. Ez 
okból a' Török igája alá veté a'görögöket, hogy 
széllelüzetvén's elszóratván, a' görög nyelv nap-
világra kelhessen, 's e' szerint alkalom adassék, 
egyéb régi müveit nyelvek tanulására is. Ennél-
fogva , kedves Urak! fogjunk a' dologhoz, mely-
lyet az Isten olly ünnepélyesen kíván tőletek, 
mivel tiszteteknél fogva olly szentül tartoztok, 
mire ifjúságunknak olly mulhatlan szüksége van 
's mi sem a* világpolgári sem szellemi né-
zetekkel ellentétben nincsen. Ugyanis, fájda-
lom ! mi németek egyetemi lespedésben 's va -
koskodásban régóta sinlődünk. Vajmi sokáig 
bestiák valánk! Rajta tehát! használjuk már va-
lahára eszünket, hogy lássa Isten az ő szent-
ajándéki iránti háládatosságunkat; és a' külföld is 
meggyőződjék egyszer, hogy mi is derék férfiak 
vagyunk, kik készek minden üdvöst vagy ő tőle 
tanulni, vagy arra tanítani, hogy a' világ álta-
lunk is javítassék és müveitessék. Én megtevém 
az enyémet! Én józan tanácscsal kívánék szol-
gálni egész Némethonomnak; noha tudom, hogy 
némellyek csak azért is megvetöleg tekintenek 
reám, 's ezen őszinte tanácsomat szélnek eresz-
tendik. Jól tudom én, hogy találkoznának mások 
is , kik ezen szép ügyben jobban eljártak volna: 
de mivel azok hallgatnak, ím' én emelem szava-
mat , én intézem el a' dolgot, a' mint telik tőlem. 
Hiszen jobb ahoz szólani, ba bár* ügyetlenül is, 
semmint örök hallgatással palástolni a' bajt. Bi-
zom is Istenemben! ő elébbutóbb fölszólítand né-
hány férfiakat, kik kiviendik azt , hogy őszinte 
szavaim porba ne hulljanak, *s kik nem arra, a' 
ki szól, hanem magára a' tárgyra ügyelve , ké-
szek leendnek, magokat e* szép czél felé ragad-
tatni ! W a l e n t i n y i J á n o s . 

Könyvismertetések: 
1) Politica. Tanításinak rövid vázlatául irta 

Szeremlei Gábor, a' s.-pataki főiskolában az ál-
lodalmi tanok k.r. oktatója S.patak 1844. Nyom-
tatta Nádaskay András. (Ára 1 pft.) 

Közönségesen az állodalomtan a' népek és 
nemzetek küléletéröl szóló értekezésekre oszta-
tik. A' nép belélete ismét két főrészre, u. m. a l -
kotvány- és kormánytanra. A' nép külélet, h e -
lyesebben a' nemzetjog körébe tartozik, a' meny-
nyiben itt egyedül csak a' népeknek egymáshozi 
viszonyáról lehet szó. A' belélet imént érintett 
felosztását pedig az álladalomtan, mint csupán tu -
domány, nem pártolhatja, a' mennyiben ezen fe l -
osztásban nem rejlhetik más, mint ezen eszme: 
„hogyan kell alakítani és igazgatniaz álladalmat?" 
Ugyanezért, mond szerző, a' helyesebb felosztást 
a' politicai eszmék történettani fejlete adhatja 's 
adja. Három illy eszmék vágynák, u. m. személy, 
vagyon 's azok feletti őrködés Személyek (egyé-
nek) összege teszi az álladalmat. Ezen összegnek 
valahol a' föld hátán térben kell lennie (— bi r -
tok, vagyon). Ugy a' személy, mint a' vagyon 
fen nem állhat, ha csak nem létezik olly hatóság, 
melly felettök őrködik; innen ezen eszmék az 
állodalom létezhetésének nélkülözhetlen feltételé-
ben foglaltatvák b e , 's adják egyszersmind az 
állodalomtan felosztását. Mire nézve : az első 
részben a' polgári létezés feltételeiről, a' külön-
böző honszerkezetekről szól, vagy ha a' politicai 
igazságokat vesszük tekintetbe, az egyéni vagy 
személyleges igazságról. Egyént, vagy egy e r -
kölcsi szabad személyt tesz valamennyi állomány. 
A' második rész a' hongazdaság főbb emeltyűit 
tárgyalja, vagy a' tárgylagos, részletes igazsá-
gokat, minemüek a' hongazdaság (oeconomia s ta-
tus) valamennyi adatai. A" harmadik részben 
pedig a' honörködés jő elő kül- és belellenség 
ellen (ez kétféle: természeti ártalom és gonoszte-
vöktöli szenvedés) vagy az átalános igazságokat, 
mellyeket a' nemzeti őrködés fogalma adja. Ez 
rövid vázlata e' kézikönyvnek, 's czélja, mint a' 
tárgyak feldolgozása mutatja, az, hogy a' politi-
cai tárgyakat elvre vigye, 's ez által tanítványít 
gondolkozásra szoktassa, mellynek hiánya két-
ségkívül oka az annyira divatos politicai nyeg-
leségnek. Kézikönyv élőszóvali világosítást és 
bővítést feltételez, de azért szükség, hogy az 
necsak élettelen tárgyhalmaz legyen, hanem a* 
tudomány szellemétől áthatott éldelhető egész. 
Szerző ezen kívánatnak megfelelt, 's azért könyve 
nyereség. H. L. 

2] Neveléstan. Irta Szeremlei Gábor 'stb. 
S.-Patak 1845. Nyomtatta Nádaskay András. 
(Ára 1 pft.) 

Szerző gyermek-neveléstanát három részre 
osztja. Az első rész a' gyermekkeli bánásmódot 
értelmi és erkölcsi tekintetben tárgyalja 's meg-
tanít, mint kell a' nevendékkel bánni, hogy azért, 

2* 



tegye a' jót , helyest, illedelmest, mert máskép 
tenni nem tud, nem szokott, melly is az erkölcsi 
nevelés eszménye; és másodszor, mint kell az 
ész főbb erőit 's tehetségeit lépcsőzetesen fejteni, 
hogy közülök egyiknek kiemelésével a1 többieket 
el ne hanyagolja. A' második rész elemi tudomá-
nyoknak a' gyermekkor felfogásához simított elő-
terjesztésére szorítkozik. Tudni kell a' nevelő-
nek az elemi tudományok szellemét: mert ennek 
felfogta nélkül akármelly tudomány is csak holt-
váz, melly nem hagyja magát a' nevendék felfo-
gásához simíttatni. A' harmadik rész a' különböző 
tanmódokat, vagy rendszereket vizsgálja, 's min-
deniknek saját alkalmazási helyet tüz ki: mert a' 
tanmódszerre nézve is igaz, hogy a' maga ne-
mében jó és helyes, nem egyiránt jó és czélos a' 
nevelés minden szakában, és akármelly körülmé-
nyekre alkalmazva. Ez vázlata az egésznek. 
Szerző, tanítmányi feldolgozásában , az ujiskola 
dialecticai methodusát alkalmazza , melly szerint 
a1 tárgy, mintegy önmaga fejtve a' benne foglalt 
gondolathatárzásokat, elvontságából mindig ma-
gosabb és concretabb körre terjeng, mígnem az 
egész, mint záradékok záradéka áll elő. Mennyire 
képes ezen methodus minden tudományt hatalmá-
ba ejteni, fogalmazni, felfogáshoz simítani: azt 
legközelébb ezen neveléstan egészben és külö-
nösen is az elemi tanok szükséges és észszerű l e -
hozásában, azok rövid vázlásában kimutatja. Ne-
velőknek csak ajánlani lehet ezen rövid nevelés-
tant irányadóul, ha bár iskolai kézikönyvül Íra-
tott is. H. L. 

IStograpliia: JITéhai€sáfeáiiy *Iéz§ef, 
lírád! ref. pap életrajza. 

A' történet sok templom építőjének tartotta 
fen nevét, 's kivált egy jeles építőmester azt meg 
is érdemli. „Ti a' szent lélek templomai vagytok" 
mond a' szellemdús apostol Pál az emberekről; 
ezen élő-templomok erkölcsi képezésében, 's ez 
által Isten országa terjesztésében áll a' pap hiva-
tása, — és ha a' kőtemplom építőjének neve nem 
marad feledésben : megérdemli a' sz. lélek temp-
lomainak hü őre is, hogy, legalább pályatársai előtt, 
neve egy-két vonással megemlítessék. Ez okból 
némileg kötelességemnek ismerem néhai Csákány 
József, brádi ref. papnak, mint hivatali megelő-
zőmnek, életrajzát egy-két pár szóban szerényen 
közzé tenni. 

Csákány József 1804-ben született ns Ud-
varhelyszékben N.-Sólymoson ; édes atyja hely-
beli ref. pap már rég sírba szállt Csákány László. 
A' papok gyermekei gazdag birtokot nem örököl-
nek szüleiktől — mert az irás szavaként: „nem 
lehet két urnák, Istennek és a' világi gazdagságnak, 
egyszerre szolgálniazért Cs. J-et gondos atyja 
a' sz.-udvarhelyi tanodába vitte, hogy a'tudomá-
nyok sz. templomában szerezzen magának értelmi 

és erkölcsi műveltséget, melly neki kenyeret ad-
jon 's melly által ő honának és vallásának köz-
hasznú tagjává képeztessék. És, barátim, ez az 
igazi, szép nemes jószág! — Akkoron még alsó-
és főiskoláinkban a1 gyermeknek — ki a1 termé-
szet kezéből tudni-vágyással jött ki , — mintha 
szándékosan akarták volna tanok gyűlölőjévé tenni 
— soha vissza nem térő aranyidejét a' faba- és 
mensara kellett pazérolni. Cs. J. tanulási buzgal-
mát e1 lélekkinzó rendszer sem fojtotta meg: azért 
felsőbb tanok hallgatása végett, a n.-enyedi fő-
tanodába ment, hol akkor a' tudományok egén 
Erdély első-rangú csillagai fénylettek. Tompa, 
a' jeles hittanár, — és Köteles, a' mind két hon 
előtt tisztelt magyar philosoph, — Hegedűs, a' 
classicus keblii 's műveltségű , kik ma csak a* 
jó emlékezetben élnek, és a' derék Szász jelen-
ben is dicsekedése Enyednek. Ezeknek auditó-
riumából lépett ki Cs. J. a1 való életbe, miután 
mint papjelölt (theol. candid.) tanodai vég-meg-
vizsgáltatását kiállotta. Első lépése volt, nemes 
Zarándmegyében kebelezett körösbányai ref. egy-
házban, a1 hitszónoki széknek, választatása követ-
keztében , elfoglalása 1829-ben. Hogy a 'Cs. J. 
érdeme kellőleg méltányolva legyen, szükség is-
merni a' helyet, hol Isten neki pályakört mutatott 
ki. Zaránd megye alig 15 • mtf. Erdély több 
megyéitől alig járható hegyekkel elzárt, nagy-
részint oláh-lakta föld; kevés magyarságának 
csak egy kis töredéke protestáns. Ezen megyé-
ben, hol összesen két paptartó 's két pap nélküli 
ref. egyház van, Cs. J. volt a' protestantismus él-
tetője, becsszerzöje, a' mennyiben egyéni erőtől 
kitelhetett: Minthogy szép észtehetsége mellé a' 
természettől jó szivet és jeles szónoklati erőt örök-
lött: a' megyében közönségesen ismerve, szeret-
ve volt. Körösbányán (Z. megye főhelye) 12 
esztendeig folytatta szent hivatalát. 1841-dik év 
tavaszán, ugyanazon megyében Brádon kebele-
zett ref. egyház hítta és vitte papjának, melly hit-
szónoki szék az által is fontossá let t , hogy ns 
Zaránd megye RR. a' népnevelés ügyét lelkesen 
felfogva, egyik népiskolát Brádon állították fel, 's 
a'két tanítóval ellátott iskola felügyelésre a' hely-
beli ref. papot, — mint a' megyeileg alispáni el-
nöklet alatt kinevezett iskolai választmány tagját 
— bizták meg. Mi bánatos kénytelenséggel bo-
csátotta el kebeléből Cs. J -e t a1 körösbányai egy-
ház , odavalóktól tudom: mi örömmel fogadták, 
és mint töltötte be helyét Brádon? hallgatóimtól 
hallottam — kik hogy öt magokhoz nyerhessék: 
az addigi papfizetést kétannyira emelték. Jele, 
hogy a' vallási élet fölvirágzásának a1 derék pap 
fötényezöje: azért magatokat vizsgáljátok meg, 
bajtársaki kik üres falaknak beszéletek. — Uj 
szerencséjének ugy szólva még nem is örvend-
hetett Cs. J. Brádra költözésekor, a' romaiban ta -
lált paplak újításához kezdett, hogy abban nyugal-
masan éljen: de csalárd az emberi reménység! 



brádi papságának második esztendejében az erös 
és nagy test-alkatu férfiú aszni kezd menthetetle-
nül, 's a' harmadik év pünköstén hivatali köteles-
ségét — másnap kórágyba estével — bezárta, 's 
hetedhó 3-kán 1843-ban, papságának 1 ötödfél, 
— életének 39. esztendejében a' földi élet ajtaja 
is bezáratott előtte. Ugyanazon hó 5-kén fogadta 
kóróvá-aszalt testét kebelébe közanyánk a' föld. 
Tetemei fölött t. Baló István, keméndi ref. hitszó-
nok ur jeles beszédet mondott, 's a' sírt — melly-
nek ormain, a' négy év előtt házassági esküvel 
boldogított, 's most könyözöntől ázott-arczu öz-
vegy papnő, két éves árva leánykát tartva kezén, 
tántorgott, — könyezö barátok, 's a' megyéből 
összegyűlt részvevő nép állotta körül. Béke leng-
jen porai fölött! Munkásságának gyümölcse né-
hány nyomtatott, és kéziratban maradt közel 200 
alkalmi és közönséges egyházi beszédei tanúi 
szép tehetségének. — Minthogy egy ember sem 
tökéletes: benne is volt hiba. Hirtelen-haragú 
volt; — de haragja, mint a' mennydörgés, melly 
után mennykövek nem hullanak és hamar kitisz-
tul a' látkör: kész volt ő is hamar a' bekeségre és 
feledésre. Még egy hibája. Nem tudott jól köl-
teni, vagy hogy érthetőbb legyek, nem volt taka-
rékos gazda; miért — tisztességes jövedelme 
mellett is — fiatal özvegyének fájdalmas emléke-
zetén kivül, csak könyveit, egy árva leánykát és 
a' sötét-arczu jövendőt hagyta hátra. Talán nem 
gondolta halálát illy közel lenni! Méltó itt hála-
köszönettel megemlíteni a' brádi egyház szép-
lelkű uri tagjainak humánus gondolkodásukat, mi-
szerint volt papjok özvegyének egy egész évi 
fizetést adtak, a'mellett, hogy alúlirtat ismét fölebb 
rúgtatott fizetésre meghiván, a' hitszónoki széket 
üresen nem tartották. B a l ó B é n j á m i n . 

S z e n t l a n t 

Ének, ötven esztendei házasság ünnepén. 

Melly örömöt, melly vígságot 
Virasztott e' szép nap ránk! 

Ötven évi házasságot 
Köszön neked szívünk, szánk , 

Isten! él'ünk adója 
'S boldogságunk áldója. 

Mi, kiket vérség kapcsával 
Egy testté szerkeztettél, 

*S szeretet aranylánczával 
Egy szív- 's lélekké tettél , 

Itt egy seregbe gyűlünk 
'S jóvoltodnak örülünk. 

A' boldog pár hálát adva 
Néz a"1 hosszú pályára, 

*J Szerzette főt. Kis János superintendens ur, nt. Beli-
czay Jónás, k. hőgyészi lelkész aranymenyekzőjére. 

Hol általad vezérelve . , 
Ötven évekig jára; 

Csudálja hatalmadat 
'S imádja irgalmadat. 

Rokon érzésben osztozva 
Mi egy család tagjai, 

'S kellemesen virágozva 
Egy nagy törzsök ágai, — 

Áldunk együtt ezekkel 
Téged buzgó lélekkel. 

Ugy van, mi testvéri szívek, 
Mi szülék, mi magzatok, 

Mindnyájan egymáshoz hivek, 
Fiú- 's lány-ágazatok, 

'S minden mieink velünk, 
Most ünnepet szentelünk. 

Te , ki e' szép napot érni 
Kegyelmedből engedted, 

'S érte Tégedet dicsérni 
Lelkünket serkentetted, — 

Áldott mennyei Atyánk! 
Nézz kegyes szemekkel ránk! 

Legyen , oh szeretet Atyja, 
Kiben imádva hiszünk, 

Kedves a1 szív áldozatja, 
Mellyet elődbe viszünk 

Számtalan áldásodért 
"S bölcs igazgatásodért. 

Ölolj jóságod karjával 
Ezután is bennünket, 

Szeretet indulatjával 
Szépítsd mindig szivünket, 

Taníts utadon járnunk 
'S minden jót azon várnunk. 

'S a' forrón tisztelt házaspárt, 
Melly általad vezetve 

Eddig olly szép ösvényen járt, 
Sok áldással szeretve , — 

Tartsd meg soká életben 
Kölcsönős szeretetben ! 

'S mikor hatalmad szavára 
Poruknak porrá lenni , 

"S a' minden testnek útjára 
Nekik ii el kell menni: 

Vidd őket mennyországba 
Végetlen boldogságba! 

Közli H e r i n g J á n o s . 

V e g y e s e f e . 

Külföld. 
Egyházi korkérdések. Mult év nyarában 

tartatott Hálában a' harmadik egyházi gyűlés 50 
pap és sok világiak jelenlétökben, a' városház ta-
nácsteremében. Örvendetes bizonysága ez az 



egységtől elszakítva vannak; e* bajt csak aT lel-
kész értelmes, vallásos társasága orvosolhatja, 
kinek a' családok separatismusára éber gondos-
sággal ügyelni, a' betegeket, szerencsétleneket 
fölkeresni, szóval: az embert a' bölcsötöl a' kopor-
sóig barátsággal kisérni, legfőbb hivatása. (D. 
A. Z.) 

B e l f ö l d . 
Gyóni templomszentelés . Mult évi 

decemb. 1-sö napja, Gyón helységére nézve, ne-
vezetes ünnepet deríte föl. Ugyan is a' gyóni ref. 
templom mindeddig fölszentelve nem levén: a' 
gyóni közbirtokos urak óhajtásuk, 's egy jószivű 
keresztyénnek e' czélra tett adománya következ-
tében, az említett napon, mozsarak többszöri dur-
rogásaik között, a' templom fölszenteltetett. Ez 
örömünnep czéljához intézett jeles egyházi beszé-
deket tartottak Bujdosó Mihály gyóni ref. és Bar-
tholomaeidesz Soma gyóni ev. lelkészek; alap-
igeül választván amaz Zsolt. 27: 4. — ez pedig 1. 
Móz. 2 8 : 17. versét. A' szinte ez alkalommal a" 
zsenge borból kiszolgáltatott úrvacsora előtt, agen-
dát mondott Szappanos Sándor dabasi ref. lelkész, 
ki egyszersmind a' kenyeret 's az említett evang. 
lelkész pedig a' kelyhet osztogatá a' híveknek, 
— a' szentséggel lett élés után a' három lelkész 
is egymásnak az urvacsorát föladván. Végre egy 
pár ref. vallású új házast az ev. lelkész a1 hit lán-
czával összekötött. Mindezen egyszerű ugyan, de 
még is szívemelö szertartásokat berekesztették a' 
vallásos buzgalmáról ismeretes gyóni Halász Pé-
ter úr, és több közbirtokos urak által több helye-
ken adott fényes lakomák. E' szerint a szó teljes 
értelmében mondhatni, hogy Gyónón a' két pro-
testáns felekezet — a'felekezetességen felül emel-
kedve , — az egyesülés üdvös eszméje életbe 
léptetését megkezdte, mindkét felekezetüeket l e -
hetvén látni, az Úr asztalához járulni. — Vajha e' 
példa több követőkre találna ! !! 

S z a p p a n o s S á n d o r . 

egyházi élet elevenülésének, és alig van valaki, 
ki Marheinecke véleményében osztoznék, hogy 
az egyház reorganisatióját a' státushatalomtól, 
vagy valamelly zsinattól kelljen várni , avvagy 
reményleni. A* confessiók dualismusával korlátolt 
státushatalmak kevesbbé alkalmasak e' munkára, 
mint maga az egyház, mellynek háborítatlan belső 
életéből kell kifolyni, eredni minden reformoknak; 
és e' czélra az értelmiségnek írott dolgozatok 
közlése, és szóbeli értekezések által terjesztésé-
vel legsikeresebben munkálkodhatni. — Itt szóba 
jött először is az egyházi fegyelemnek sokak á l -
tal kivánt fölelevenítése, mellynek ellenére a' 
gnadenthali lelkész, Bauer, történeti, egyházjogi 
és paedagogiai elvekből szónokolt. A' szónok 
megmutatta, hogy az egyházi fegyelemhez meg-
kívántató pártatlanságot a* jelenkorban fentartani 
nem lehet, sőt státusveszélyeztetö is lehet; az 
egyháziasság felett már ma objectivus normákat 
nem lehet felállítani, sem azt meghatározni, mely-
lyek azon vétkek, mik az egyházi fegyelem tár -
gyai lehetnének: a' consistoriumok és a' papok 
pedig a' történetek és evangeliomi szabadság el-
vei szerint alkalmatlan és sikeretlen eszközök 
annak fentartására, míg azt a* községek szerete-
téből és bölcseségéböl eredendő átalános bizoda-
lom önként nem fogja gyakorolni; a' külső fegye-
lem valami zsidós szellemű, a* törvény betűinek, 
nem a' léleknek hódol, — a' legalitásnak, nem 
az újjászületésnek, a'félelemnek, nem a'szeretet-
nek. Azonban az a'rosz oldala is van, hogy a' vég-
rehajtásban a' státushatalommal gyakori össze 
ütközésbe jő az egyház: a* jelenkorban nem lehe 
mást tenni, mint az egyházi belső életet fölele-
veníteni, és a' fegyelmet csak annyiban gyako-
rolni, hogy a' vétkes emberrel önként senki se 
társalkodjék. Az illy egyháziasság által fölébresz-
tendő vallásos erkölcsiség fog aztán azon hatással 
müköflni a' status-hatalmakra, hogy ezek a' tör-
vények alkotásában keresztyéni elvekből indul-
ván ki, a' pauperismust és erkölcstelenséget le-
gyözendik. — Stockmayer lelkész értekezett a' 
papi gondról, kinek tárgyavatott előadása meg-
győzte a' gyülekezetet a' felöl, hogy egy, orga-
nisált, testületi hatóság nem képes soha azon en-
gedményeket eszközölni, mit egy értelmes és 
buzgó pap alkalmas egyének segedelme által: 
csak ez gyakorolhatja az egyházi belső fegyelmet 
a' szeretet és bizodalom által; a' presbyteriumok-
nak és consistoriumoknak pedig különben is ele-
gendő tenni valójok levén, ebbe avatkozni szük-
ségtelen. — Merz lelkész értekezett a' papi láto-
gatásokról, mint leghatályosabb eszközről a' val-
lásos életnek a' családi körben fölébresztésére: 
a' jelenkorban az egyházi szolgálatok mechani-
zálva, 's az egyes emberek a' lelkiösmeret-sza-
badság túlzó értelmezésénél fogva a' substantialis 

Megjelent 
Ijatíii-lflRgyar Szótár. , 

Iskolai használatra. Több tiszttársak közre-
mmkdlásával szerkesztették Dr. Soltész János és 
Bakó Dániel oktatók. S. Patak 1845. Nyomt.Ná-
daskay Endre. (Ara 48 ez. kr.) 

Ezen 34 ívre terjedő kéziszótár származla-
tási-rendben van szerkesztve 's hogy tanuló-if-
jaknak hasznavehető legyen, végül gyökmutató-
val ellátva. Jellemzik: szorgalom és tárgyismeret, 
nyelvünk jelen állásáhozi szabatos alkalmazás; 
ajánlják: olcsóság 's azon üdves czél, miszerint 
tiszta jövedelmének egy része a' főiskola okta-
tói által alapított özvegyi árvatár tökéjét neve-
lendi. 
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tisztújítás, szabad választás. S z a b ó I s t . — Hódmező-vá-
sárhelyi ev. egyház gyűlése. J e s z e n s z k y L á s z l ó . — 
Iskola-ügy: Humanismus és realismus. B. — Irodalom: 
Varga János Oktatástana. V . -Szabó S. — Okirat- 's em-
léktárcza: Nyírbáthori ref. templom. S o l t é s z G e d e o n . 
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Egyház, állományhoz! viszonyban, 
okosság jogtani pontból, szemlélve. 

(Folytatás.) 

Bg^liázi szövetség, és annak főbb 
pontjai *» föltételei. 

Minél különbözöbbek az emberek az ö vallá-
sos érzéseik- 's meggyőződéseikre nézve egy-
mástól : annál kevesbbé olvadhatnak össze vala-
melly egyházi társaságba. A' honnan ezen tár-
saság, okosságszerüleg, csak azok közt lehetsé-
ges, kik, vallásos érzéseik- 's meggyőződéseikre 
nézve, egymással megegyeznek. Feltéve e1 nyil-
vános vagy hallgatólagos megegyezést, valamelly 
egyházi szövetség köttetik, mellynél fogva meg-
határoztatik: 

Hogy az egyházban bizonyos tanítmányok, 
vagy szerzett — positiv — hitezikkelyek, minde-
nektől bevétetve, közönségesen tanítassanak. 

Bizonyos szokások, mellyek a' vallásos esz-
mék képei- és vallásos egység jegyeiül szolgál-
nak, gyakoroltassanak. 

Bizonyos szabályok és törvények hozattassa-
nak, mellyek a' társasági jó rend és külső fenyí-
ték fentartására czéloznak. 

De mivel ezen szövetség nem magokat az 
erk. vallásos érzéseket és meggyőződéseket, 
mellyek amannak tárgyai soha nem lehetnek, ha-
nem csak az ezeket kifejező külső alakot hatá-
rozza meg: — innen azt okossággal egyezőleg 
másképen nem köthetni, csak azon föltétel alatt, 
hogy ha a' vallásos érzések "s meggyőződések 
idővel megváltozni, 's azon alakkal ellenkezésbe 
jöni találnának: tehát, azon esetben, az egyházi 
egyesületről akárki is szabadon lemondhasson, és 
valamelly más egyesületbe léphessen, — ollyanba 
t. i., mellyben az ö erk. vallásos szükségeit jobban 
kielégítetni reméli. Mert a' vallásos hit szabad 
meggyőződés és lelkiösmeret tárgya levén, — egy 

olly szövetség, mellyben az ember magát vakhitre 
kötelezné, ellenmondásba hozná magával az okos-
ságot , — ellenkeznék minden joggal, törvény-
nyel és kötelességgel, és emberiséget sértő botrá-
nyos szövetség lenne, melly, mint erk. utálság és 
iszony, a1 Jogistennő szemei előtt meg nem állhat. 
Pactum turpe est ipso jure nullum A' honnan, 
midőn az ember az ö lelkiösmeretében föltétlenül 
csak arra köteleztethetik, hogy az általános igaz-
ságot, és annak igaz fogalmát és é.-felmét az 
eszmevilág örök mélységeiben folytonosan keres-
se, és azt lassanként megtalálván, egyenes buz-
gósággal és szentül fogadja is el: innen látnivaló, 
hogy nincs a' világon nagyobb esztelenség és 
igazságtalanság, mint a' vallástanítókat, vagy 
egyáltalában az egyháztagokat is, esküvéssel kö-
telezni el arra, hogy az egyháznak, már egyszer 
megállított, tanítmányait mind örökké egyiránt 
higyék. Mert, mivel az embernek elidegeníthet-
len joga a' gondolkodás szabadsága, melly erk. 
vallásos tekintetben hit- vagy lelkiösmeret sza-
badságának neveztetik; mivel az igaznak tartás-
nak az emberi lélek természetébe mélyen gyö-
kerezett, tulajdon indokai vannak : innen a' gon-
dolkodás szabadságát kicsikarni, és az úgyneve-
zett canonicus vagy symbolicus könyvek által, 
már egyszer meghatárzott tanítmányokbani hitet 
kényszerítő szövetség tárgygyá tenni nem lehet,, 
a' nélkül, hogy maga a* vallás, mellynek égi ál-
dásnak kellene lenni, pokoli átokká váljék, és a1 

képmutatás babonaság- és hitetlenségnek — és 
minden ezekből kiáradó vétek-seregnek legtágasb 
kaput nyisson. Az egyházi szövetségről tehát azt 
mondhatni, mit akármelly föltételes szövetségről: 
Ha megszűnik a' föltétel, megszűnik a' föltételes 
is. (Cessante conditione, cessat conditionatum.) 
Következésképen az egyházi szövetség általáno-
san szabad, vagy csak olly személyeket kötelez-
het, kik, vallásos tekintetben, önként megegyez-
nek, vagy legalább megegyezni láttatnak. 

Egyházi alkotmány. 
Az egyházi társaság tagjai egymáshoz vagy 

tökéletesen egyenlők vagy egyenlőtlenek. Az olly 
egyházi állapotot, mellyben az egyház minden 
tagjai egymáshoz tökéletesen egyenlők, miszerint 
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az egyházban semmi egyházi hatalom, követke-
zőleg annak sem egyegi, sem erk személyből álló 
feje nincsen, mint alkotmánynélküli, rendellenes, 
és így minden egyházi nemesb életet és annak 
kifejlődését, főként nagyobb egyházakban ve-
szélyzö állapotot vagy zűrzavart, az okosság, 
ez a' jogtörvényt, minden földi illetvényekre, ki-
terjesztő belső törvényhatóság teljességgel hely-
ben nem hagyhatja. — A' honnan az egyházi 
társaság tagjainak egymáshoz némileg — egyen-
lőtleneknek, vagy egymásra nézve kisebbek- és 
nagyobbaknak, fők- és tagoknak, következőleg 
egymástól különbözőknek kell lenni. Ezen eset-
ben vannak az egyházban bizonyos személyek, 
kik szorosb jelentésben egyháziakpapok-, lel-
készek- és lelki elöljáróknak, sőt, mivel néha 
sors szerint választattak , klerikusoknak (clerici) 
is neveztettek. Már ezeknek, minthogy a1 tanítás 
kötelessége, vallási szertartások elrendelése és 
kiszolgáltatása, és az egyházi dolgok igazgatása 
nemcsak egyáltalában, de különösen is rájok bí-
zatott, van valamelly, úgynevezett egyházi hatal-
mok a' szélesb jelentésben vett egyháziakon, 
vagy népbölieken, laikusokon (laici), mellynek, 
szintúgy, mint a' polgári halalomnak, négy ágait 
gondolhatni. 

Fö fölvigyázó hatalom, mennyiben az mind 
arra, mi az egyházhoz tartozik, és abban történik, 
megszűnés nélkül figyel. 

Törvényhozó hatalom, mennyiben az mind azt, 
minek, az egyház tulajdonképeni czélja valósítá-
sára, végbe kell vitetni, szabályozza. 

Itélőbirói hatalom, mennyiben az mindazon 
ellenkezéseket, jogvitákat — controversiákat —, 
mellyek az egyházi dolgokban előjöhetnek, meg-
ítéli és eldönti. 

Végrehajtó hatalom, mennyiben az mind azt, 
mi az egyh. dolgokra nézve határoztatott, teljesíti. 

Egyházi hatalom előterjesztés- és gya-
jkorlásmódja. 

De itt megkülönböztetjük már az egyházi ha-
talom előterjesztés- és gyakorlásmódjait (hierar-
chia et hierocratia). Az előterjesztésmódra néz-
ve, mint az állomány — ugy az egyháznak is lehet 
vagy monarehiai vagy polyarchiai alkotmánya.— 
Monarchiai t. i., midőn az egyházi hatalom csak 
egyetlentől, — polyarchiai, midőn az többektől 
terjesztetik elő. A' gyakorlásmódra hasonlólag 
lehet az egyház alkotmánya vagy autocratiai, v. 
synkratiai. Autokraliai t. i., midőn az egyházi ha-
talom annak egy-egy, vagy többes előterjesztőjé-
től csupán magára, és minden másokat kirekesz-
töleg, — synkratiai, midőn az nemcsak a' szo-
rosb , de a* szélesb, jelentésben vétetett egy-
háziak- vagy nemcsak a' papok- vagy lelké-
szek-, hanem a' nép-közőliek- vagy világiak-, 
laikusoknak is ismeretével, és részvevő befolyása 
alatt, gyakoroltatik. 

Egyházi alkotmány négy alapalakjai. 
E1 szerint az egyházi alkotmánynak négy alap-

alakjai, vagy főnemei vannak : 
Autocratiai monarchia, midőn a'főhatalmat va-

laki csak egyedül terjeszti elő 's gyakorolja. 
Autocratiai polyarchia, midőn a' főhatalmat 

többen terjesztik elő, de csak ezek magokra gya-
korolják. 

Syncratiai monarchia, midőn a főhatalmat 
csak egy terjeszti ugyan elő, de azt nem egyedül, 
hanem az egyházi nép ismeretével és befolyása 
alatt gyakorolja. 

Syncratiai polyarchia, midőn a' főhalalmat 
többen terjesztik elő, de azt ezen többek nem csu-
pán magokra, hanem az egyházi nép ismeretével 
és befolyása alatt gyakorolják. (Folyt, köv.) 

V i l á g v á r i . 

Népképviselet, tisztujítás • szabact-
választás. 

A1 népképviseletet, tisztújítást, szabad-vá-
lasztást, e1 hármat múlhatlanul be kell hozni, 
édes tiszt, társaim! egyház-igazgatási rendsze-
rünkbe. Ha behoztuk, — adtunk a' népnek és lel-
készeiknek belső nyugalmat, egymás között szent 
békét: consistoriumainkat pedig minden vesze-
delmes gyanúsításoktól fölmentettök. 

I. A' népképviselet igazsága, melly e' La-
pokban is már ki volt tüntetve, talán közönsége-
sen elvan ismerve. Eheznem is kell semmi nagy 
tudomány, csak épen a'népet embereknek és pol-
gároknak ismerni, és megismerni,hogy,mint illye-
neknek, nekiek is vannak jogaik j 's aztán tisz-
telve teljesíteni eme' nagy törvényt: „A'mit ma-
gadnak nem akarsz: másnak ne tedd ! u Engedni 
a' kor méltó kivánatának, „Semmit rólunk nélkü-
lünk ! " — Ha talán a' polgárvilágban még tá-
volabb időben lenne is a' népképviselet átalá-
nosan minden osztályra kiterjesztve: nekünk pro-
testánsoknak, nekünk papoknak, kik a' szent 
igazságot, emberi jogokat, az evangeliumi kö-
zönséges szeretetet szószékeinkből, sokszor szin-
te rekedtségig, kiáltozzuk a' hallgatók fülébe, — a' 
népnek ezen jogát is , — hogy magát egyházi 
gyűlésein képviselje, minél elébb és haladékta-
lanul meg kell adnunk. Igen bölcsen cselekedett 
hát a' dunántuli ref. egyházkerület, midőn a' nép-
képviseletet elfogadta.*) 

*) Vári-Szabó barátunk tudósítása után olvastuk, hogy 
néhol a' népképviseletből f ) gúnyt akarnak űzni. De a' 
mi hitünk erős, — 'miként az igazság, az Isten meg 
nem csúfoltathatik. Sz 

f ) Képviseleti szerkezet-terveknek, — mellyeknek egyi-
két a' dunántúli helv. hitv. egyházkerület választmány 
által, másikát a' tiszamelléki ág. helv. kerület szinte 
igy készíttették — szerkesztőséghez beküldendése iránt 
nt. T ó t h M i h á l y 's V a n d r á k A n d r á s oktató 
urak- 's barátinktól Ígéretet nyertünk. Reméljük ezeket 
előmutathatni: T ö r ö k . 



II. Tisztújítás, Épen előttem fekszik a' Pesli 
Hírlap 298dik száma, mellynek 267dik lapjáról 
a'tisztujításról, és tisztviselőkről az ide legin-
kább illőket kivonatban közlöm. Közlöm pedig az-
ért, mivel soknak a" puszta utasítás után nem len-
ne kedve, a' már Isten tudja hol hentergö Pesti 
Lapokat Összekeresgélni, átnézegetni. Közlöm 
azért, hogy bármennyit, és milly szépen decla-
málgassunk is a' tisztújítás mellett vagy ellene: 
de kimerítőbben és rövidebben nem szólhatunk, 
mint az idézett lap. A' kivonat ekkép szól: „Mind 
a' két rész elismeré, hogy mind az örökös bíróság-
nak, mind a' tisztujitásnak vágynák fény- és árny-
oldalai, 's hogy itt a' kisebb rósz és nagyobb jó 
közt kell választani. Az örökös bíróság árnyolda-
lai : hogy a' rosz birótól nem lehet menekülni, 's 
hogy az örökösség által, mintegy megcsontosúl, 
holttá és mozdulhatlanná válik a' birói testület, 
minden hibái-, gyarlóságai-, sőt bűneivel; czél 
lesz a' bíráskodás, melly előtt az emberiség csak 
arra szolgáló eszközül aljasul, hogy rajta orvos-
ként kísérleteket 's mütételeket vigyen végbe,— 
az örökös biró valódi zsarnokká lesz 's a't. Fény-
oldala pedig: hogy az örökös és elmozdíthatat-
lan biró független maradhat*) pártoktól, mellyek 
az elmozdítható bírót, kivévén egyes igen szi-
lárd jellemeket, örökös rettegésben és befolyá-
suk alatt tartják; ugy hogy a' szabadság érdeke, 
's az azt föltételező bírói függetlenség biztosítá-
sa kívánja a' birák elmozdíthatlanságát 's a' t. A' 
szabad-választás árnyoldalai: hogy a' választá-
sok újra előforduló esetei megannyi megvesz-
tegetési alkalmak az által, ha a" választó egyik 
vagy másik bírónak igéri szavazatát; hogy a' 
választás alá eső, elmozdítható biró rabja a 'pár-
toknak, lekötelezette választóinak; hogy gyak-
ran a' változó biró hivatalának gyakorlati részé-
be kellőkép bele sem szokhatik; a' pártok sze-
szélyei a' legjobb 's becsületesb birót is kivethe-
tik, és ellenben, tekintet nélkül a1 jó bíróban 
megkívántató tulajdonokra , politicai párthíveik-
nek osztogatják a' birói székeket. Az illyen párt 
által teremtett biró a' párt hatalmasait soha nem 
meri bántani 'sa ' t . De annál többek a ' szabad és 
időnként rnegujuló választás jótékonyságai. Ha a' 
választás hibát követ e l , önmaga segít azon kö-
zelebbi alkalommal, — 's mint a' szabad-sajtóról 
is áll, az önmaga által ütött sebeket önmaga or-
vosolja. A' szabad-választás tehát csak ideigle-
nes,, és könnyen orvosolható hibákat okozhat,— 
míg az örökös bíróságnál a' hiba és visszaélés is 
megörökül. Azon függés i s , melly a' választás 
alá eső birót választói lekötelezettévé teszi , öt 
egyszersmind hivatala pontos és serény teljesíté-
sére ösztönzi, — semmi sem árt annyira a' birói 
tekintetnek, mint azon gyanú, hogy a' biró meg-
vesztegethető ; ha már a' bírói testület örökös, 's 
csak egyetlenegy akad i s , ki magára e' gyanút 

# ) De csak maradhat! Sz. 

voná, az illy egyes az egész testületre homályt 
hoz; egyetlen mód, melly által a' közvélemény 
illy gyanútól megmenekszik, az időnként megú-
juló szabad-választás. Ha a' biró rosz, kell hogy 
elmozdítassék, 's az egész hivatalt be ne szen-
nyezze saját mocskával; ha pedig j ó , ugy nincs 
ok eltávoztatására, 's az újra választás jutalma, 
dicsössége, ösztöne leend." Ezek után a'tisztújí-
tás megállapítaték. Huszonkilencz megye tizen-
kettő ellen hozta a' végzést. Tiszteletes társaim! 
Mi a' manót feszelgünk a' tisztújítás ellen! ? Hi-
szen azon nemzeti követek által van ezen kér-
dés megvitatva és eldöntve, a' kiket részszerént 
mi is választottunk és megbíztunk. Vagy tán azt 
mondjátok, hogy a' tisztválasztás, ha meg van is 
a' polgári világban, de minek az nálunk, egyhá-
ziaknál ? Barátim ! én azt tartom, hogy á' biró, 
legyen polgári vagy papi statusból, de mindket-
tő egy categoria alatt áll. Egy papi biró épen 
azon erőtlenségeknek, hibáknak, vagy , ha ugy 
tetszik, bűnöknek van kitéve, mint egy polgári 
biró, csak azon okért, mivel mindkettő esendő 
ember.— Nohát egyház-igazgatási rendszerünk-
ben szinte azon okokért szükséges a' tisztújítás, 
mellyekért a'polgári világban. - Söt a'tisztújítás 
árnyoldala is egyházunkban nem olly irtózatos és 
vészes , mint a' polgári világban. — Azt mondjá-
tok, hogy majd vége-hossza nem lesz a' sok itatás-
nak, vesztegetésnek, — hogy itt pap és nép mind 
martalékul esik? Én pedig hiszem, hogy kevés 
hordó fog kiürülni 's még kevesebb pénz elköltetni 
esperességért vagy coadjulorságért. Én hiszem, 
hogy ezen hivatalok betöltésének alkalmával, 
négyfogatú hintók nem igen fogják gyülekezete-
inket szavazat-vadászásért látogatni. Hiszem pe-
dig azért: mert az említett mindkét hivatal, kül-
ső fény, hatalom, jövedelem tekintetében, annyi-
ra meddő, hogy pénzpazarlást —- kivált hat évre 
— épen nem érdemel: mindkettő csak egy kis 
tisztelet, czím, még pedig ama diák példabeszéd 
szerint: titulus sine vitulo. 

Ki áldozna hát ezekért sokat és minduntalan? 
Kévésért meg, édes megvesztegethető uraim! ne 
adjátok el magatokat. A' ki az ördögnek akarja 
lelkét adni, ingyen, azaz, kévésért ne adja! Hi-
szem továbbá azért: mert nálunk egyháziaknál 
egyszerre mindég kettőt kell vesztegetni, a' gyü-
lekezetet és papot. Már, barátim! ha a' népet nem 
szégyenlené is valaki vesztegetni: de alig hihe-
tő , hogy kedve legyen a' papot is megkísérteni. 
Egyébiránt, ha volna is az esperességekben egy 
két — no millyen ? hogy keményen ne szóljak! — 
ha volna is ollyan erötelen pap, a' ki egy me-
szely borért, vagy egy tálacska jól-czukrozott 
pépért szabadságát, becsületét, lelkiismeretét el-
adja : de az igen nagyobb részt a* megveszte-
gethetés silány bűnén sokkal felülállni remény-
lem. És ez, barátim! a' garantia örök időkre 
minden vesztegetés ellen. 



Mondjátok, hogy az újított bíró hivatala gya-
korlati részében tanulatlan lesz I Oh, bizony is-
merjük egyházunknál a* tudni és tenni valókat. 
D e , ha a' vármegyéknél az alispán, f ő - és sz. 
birák minden három évben ujítatnak, és ezen új í-
tás a* megyéknek egészségökre válik, — és ha 
Amerika, Praesidenseinek négy éves újítása mel-
lett, fölvirűl: bizony mondom, e'részben tisztvi-
selőink ujításátóli félelmünk alaptalan és gyáva 
félelem. — Mondjátok, hogy ha az egyházi tiszt-
ségek ujítatnak, tekintetök vesz a* tisztviselők-1 
nek! Valóban itt okoskodástokat meg nem fog -
hatom. Én ugyan a' tiszta erényt, szép lelki tulaj-
donokat szinte ugy becsülöm és tisztelem egy 3 
vagy 6-éves tisztviselőben, mint amaz örökös-
ben , — 's hogy ti egy örökös tisztviselőt mért 
tudtok jobban tisztelni,többre becsülni, mint ugyan-
azon érdemekkel egy nem holtig választottat: ezt, 
mondom, nem foghatom; annyival inkább nem, 
mert a1 jó tulajdonok nemcsak három évre , de 
minden pillanatra igénylik teljes tiszteletünket. 
Vagy ti talán a' tiszteletet nem is magához az 
érdemhez kötitek, hanem emez előttetek nagyot 
játszó szóhoz: „öröftös." Barátim! hitetek aligha 
nem babonás hit. Kérlek, ne babonáskodjatok! 
Azt mondjátok, hogy ha rosz a* tisztviselő, a1 

biró, tehát törvény által mozdíttassék el birói szé-
kéből. Igen! de ez teljes joga a' választó testület-
nek a' tisztújítás mellett is. Másrészről pedig, 
hogy milly bajos az illy törvényes eljárás, tudjuk 5 
tudjuk azt is , hogy csak igen ritkán és sok időre 
nyerhetne, legtöbbnyire pedig elüttetnék czéljá-
tól a' tisztviselő ellen perlő fél. Hogy miért, gon-
dolnám, mindenki eltalálja. — Vádoljátok a' tiszt-
újítás barátit, hogy ők elégedetlenek helyezetök-
ke l , hogy ők igen éhezik és szomjúhozzák a' tiszt-
séget, 's azért erővel akarják másoktól elcsikarni! 
Igen, de ha ők elégedetlenek, ha ők tisztség éhe-
zői és szomjúhozói, ők ezen nyavalyával csak 
bizonyos időig, teszem 3 vagy 6 évig, vesződ-
nek: ti pedig, örökös bíráskodás baráti! éheztek 
és szomjúhoztok egész egy életen keresztül, — 
telhetetlenek vagytok mind a' sírig. És midőn a' 
tisztválasztás baráti bizonyos idő után, a' nép 
ajándékát, a' közbizodalmat, a' választó testület-
nek hálás szivvel visszaadják, hogy mint tulajdo-
nát ismét ajándékozza annak, kinek akarja: ti e' 
hüségtekre bízott kincset, semmi árért vissza nem 
adnátok, és tőletek, nem máskép, mint pörrel 
visszavehető. Barátim! a' közbizodalom a' vá -
lasztóknak szent tulajdona , azt ők időnként annak 
ajándékozzák, kinek akarják, ezt egy ember is 
magának örökösen nem követelheti. — Továbbá, 
ha teher a' tisztviselői hivatal, ezt a' tisztújítás 
baráti figyelemre méltatják, 'smidőn azt akarják, 
hogy a' terhet minél többen viseljék, igazságot 
akarnak. Ha haszon a' tisztviselőség, midőn ezen 
haszontól az örökös bíráskodás baráti minél töb-
beket eltiltani akarnak, igaztalanságot akarnak. 

De minek a1 sok szószaporítás? Olvassátok meg 
még a' tisztújítás fényoldalát! olvassátok meg fi-
gyelemmel , minden pártérdek nélkül! és nem 
lehet, hogy ezt ne mondjátok: „Éljen a' tisztújí-
tás !" és ha felkiáltottatok: többé szavatokat visz-
sza ne húzzátok! *) ' 

III. Szabad-választás, vagy semmi kijelölés. 
A* szabad-választás ellenei azt mondják : Nem 
lehet a' szabad-választást a* népre bizni, mert 
annak nincs elegendő belátása, elég itélő-tehet-
sége , hogy magának jó papot tudna választani; 
és épen ezért nem kell a' népnek megadni a' 
szabad-választást, mert az érdemesek, tudósok, 
szerények , erkölcsösök könnyen elmellőztetné-
nek , midőn ellenben a' szemtelenek, erkölcste-
lenek , tudatlanok, a" nép kedvében járván, vagy 
azt vesztegetvén, könnyen elválasztatnának. 

A'szabad-választást pártolók pedig igy szól-
nak : Meg kell adni a' népnek a' szabad-válasz-
tást : mert a' protestáns egyháznak vele szüle-
tett , eredeti, és igy elidegeníthetlen joga ez. Ha 
tagadhatlan igazság az, hogy a' népképviselőjét, 
és mindenki pártvédjét maga válassza; 's ezen 
igazából valakit kirekeszteni akarni a" legmél-
tatlanabb igaztalanság: ugy szinte tagadhatlan 
igazság, hogy papját is minden gyülekezet s z a -
badon válassza. Meg kell adni a' népnek a* sza -
bad-választást: mer t , ha szintén megfosztjuk is 
a' népet a' szabad-választástól, a ' c z é l t , h o g y 
t. i. mindig az érdemesek jutalmaztassanak, nem 
érjük el , — 's a' nép helyett a' consistoriumok 
követik el a' hibát, midőn nem ritkán a' vérsé-
geket és kedvenczeket erővel viszik előre's tuk-
málják a' népre. Meg kell adni a" szabad-válasz-
tást : mert, ha a' nép maga választott, ha válasz-
tása roszul ütött k i , nem fog békételenkedni, ha-
nem szenvedi nyugottan vigyázatlansága , meg-
vesztegetett erkölcse méltó büntetéséi, 's őriz-
kedni fog , hogy ismét meg ne csalattassék: mi-
dőn, ellenkező esetben, békételen , belső embe-
reivel czivódó, *s a papját reá erötetett fölsőb-
beket vádoló. Igenis, uraim ! adjuk meg a' nép-
nek a' szabad-választást, és igyekezzünk, hogy 
a' nép semmi esetre roszul ne választhasson : ezt 
pedig tegyük igaz uton és módon. Az ó szövet-
ségben a' profeták, az újban a'Jézus és apostolok 

* ) A' tisztújítás gyakorlati behozatalának, gyűlési végzés 
nélkül, két útját láttam közelebb. Egyiket követték a"1 

barsi helv. hitv. egyházmegye gyülekezetei. Ezek tud-
nillik segédgondnokra szavazván, nyilván kifejezték sza-
vazataikban, hogy azt 3 vagy 6 (nem tndom bizonyosan, 
a" kettő közöl mellyik szám áll) évre választják: 's az 
elválasztott, különben is lelkes férfiú, Sz. J. úr, mél-
tányolva a' gyülekezetek akarata 's szándékát, csak is 
ennyire vállalá el a' hivatalt. Másik út az, mellyet, a' 
kor kívánatára ügyelve, némelly esperes urak követtek, 
t. i. elválasztatásuk után kijelenték, hogy hivatalukat 
csak 3 vagy 6 évre vállalják e l , akkor önként Ielépen-
dök 's a' gyülekezeteket válaszshatási jogukkal újra élni 
engedendók. T ö r ö k . 



keményen kikeltek a' tudatlan erkölcstelen papok, 
farizeusok és vak vezetők ellen. Ugyan legyünk 
mindnyájan hivatalunkban illökép tudósok, erköl-
csösök, 's aztán válasszon a' nép szabadon, minden 
kijelölés nélkül, és választása jól fog kiütni. íme a' 
népben nem helyeslitek, ha tudatlant, ha erkölcs-
telent választ, — és ti magatok , atyámfiai! a' tu-
datlant Isten mélységes tudományának hirdeté-
sére fölszentelitek! az erkölcstelent, a' nép bot-
ránkozására, mételyezésére megszenveditek. Én 
szentül meg vagyok győződve, hogy minden pap 
nak tanultnak és erkölcsösnek kell lennie: mert, 
ngyan mellyik gyülekezetet — legyen az bár a* 
legkisebb, jövedelmetlenebb — lehet méltó jog-
gal arra kárhoztatni, hogy akár erkölcstelen, akár 
tudatlan paptól szenvedjen, romoljon és ostoroz-
tassák? Bizonyára egyiket sem. Adjuk meg a' 
népnek a' szabad-választást, azért i s , hogy igy 
jóformán vége-szakad a'szünteleni pap-és mes-
ter-vándorlásnak: *) mivel az akarata szerint vá-
lasztó egyház és önkénye szerint ajánlkozó pap 
egymással minden esetre megelégesznek: midőn 
a' divat szerinti candidationál a' nép várván várja 
évenként a' canonica visitatiót, hogy papja el-
len mindannyiszor mocskolódjék; — még nehe-
zebben várja a' harmadik esztendőt, hogy akkor 
reáeröszakolt papján , bár mi módon is, kiadhas-
son. — Adjuk meg a' népnek a' szabad-válasz-
tást azért is , hogy igy a' közgyűlésekben meg 
fogunk szabadulni egy igen undorító látmánytól, 
azon látmánytól, mellyet a* nép pap- és mester-
vásárnak nevez, 's hol a' vásárosok nem ritkán 
ittasok és rakonczátlanok, — meg azon minden 
jobb szivet méltán elkomoritó látmánytól, miként 
egyik tisztársunk a' másik jó hirét, nevét ocsmá-
nyolja , magának tiszttársa becsületének romáin 
szerencsét építendő, — sőt, hogy ollykor magá-
nak a' sz. széknek is egyes tagai miként kényte-
lenek hamis ráfogásokkal élni, csakhogy a 'can-
didatio elsüttessék. De meg fogunk szabadulni az 
idő-pazarlástól is, midőn a' mostani kijelölés mel-
lett, nem épen példa nélkül, két nap is eltelik, 
míg valamellyik tiszt, urat a' népre rá-candidál-
hatjuk, vagy a' népet elijeszthetjük, vagy re in-
fecta haza böjtölhetjük. — Adjuk meg a' népnek 
a' szabad-választást azért is , hogy a' consisto-
riumok ez által minden gyanúsításoktól fölmen-
tetnek : holott most a' nép és egyházi személyek 
nagyrészben azt hiszik, hogy a' kit előre-visz-
nek , jó helyekre odacandidálnak: az vagy vesz-
tegető, vagy rokonság, vagy kedvencz. Bizony 
mondom, kívánatos, hogy e' gyanú a' consisto-
riumok iránt megszűnjék! Megszünend pedig leg-
ott a' szabad-választás által. — Meg kell adni a' 
népnek a' szabad-választást: mert igen illő és 
természetes, hogy a' melly egyént egészen ő fizet 

• j Nem vagyok barátja annak, hogy a' pap minden 2 0 
•agy 30 frtért változik. Ez sok rosznak kútfeje. Sz. 

és lát el minden szükségesekkel: azt egészen sza -
badon is választhassa. A' consistoriumok pedig a' 
gyülekezetek jótéteményével nem szabadok, — 
azt nem adhatják, kinek akarják, — nem másért, 
minthogy az nem az övéké, 's eziránt a' gyüle-
kezettől fölhatalmazva nincsenek. Hapediga' con-
sistorium vagy ennek egyes tagja valakit jutal-
mazni akar, tegye ezt törvényes uton, azaz, a1 

magáéból. P. o. miután az igen érdemes, vagy 
bármi tekintetből jutalmazandó papot ez vagy 
ama gyülekezet szabadon elválasztotta: rendel-
jen annak, a' nép fizetésén felül, bizonyos esz-
tendeijövedelmet,— és az illyes jótéteményt kö-
szönettel veendjük. *) 

Azonban mindezekre csak igy recitálnak az e l -
lenvéleményüek: „Nem kell megadni a' képvi-
seletet, tisztújítást, szabad-választást, mert erre 
a1 nép még nem érett meg 's a' t. De ezen erőte-
tett okoskodás helytelensége, igaztalansága már 
eléggé ki van mutatva. Én is erős meggyőződé-
sem után szivemből óhajtóm, hogy a1 két testvér-
hon minden esperességében a' népképviselet, tiszt-
újítás, szabadválasztás**) mi hamarább életbelép-
jen ! Óhajtom, hogy ujonan választott esperesünk 
ezen hármas kincscsel vigasztalja meg mihama-
rább egyházmegyénket, meggondolván , hogy 
mikor ezt teszi, többeknek erős akaratát, sőt épen 
a' kornak méltó kivánatát teljesíti. 

S z a b ó I s t v á n , 
adorjánházi ref. lelkész. 

Hodmezö-vásárlielyi evavig. egyház 
gyűlése. 

Az egyh. lap t. szerkesztősége elvül tűzte-e 
ki magának vagy sem az egyes egyházakban ta r -
tatott házi gyűlésekről szóló tudósításokat e' Lap-
ban ki nem adni, vagy tán csak az adatok hiánya 
miatt nem bocsátott illyféle közleményeket: bizo-
nyosan nem mondhatom; hanem azt mindnyájan 
tudjuk, hogy eddig az egyes egyházak privát 
gyűléseikről egy betűt sem olvashattunk. Nem 

Igy van ez Badenben i s , hol a" nép szabadon választ, 
a' kormány pedig annak adja legtöbb mennyiségű jóté-
teményét , kit arra legméltóbbnak itél. Sz. 

**) Ha kérdené valaki, hogy miből álljon hát a' szabad-
választás ? F Semmi másból, mint hogy azon egyháznak 
— hová pap vagy iskola-tanitó szükséges — egy pár 
elöljárója a1 nt. esperes urnái meg fog jelenni, — és 
kérni fog papot vagy iskola-tanitót: esperes úr pedig 
igy fog szólni: „Jól van, édes lelkeim 1 ime itt van ae 
egész esperességbeli tisztelendóség, ennek mindegyike 
becsületes, tudós, erkölcsös: válassza kegyelmetek a1 

mellyiket akarja!" Az el választottnak meghívására a z -
tán az esperes-consensusát az elöljáróknak általadja.— 
Ha az elöljárók senkit nem ismernek: akkor ajánlhat az 
esperes, kit akar. — Ha pedig — mivel mindnyájan 
esendők vagyunk — volna ollyan pap, a' kit az espe-
resség az el-nem-választhatás büntetésével fenyítene; 
ezt az esperesség köteles az egyházaknak tudtokra adni. 

Sz. 



tudom, kinek micsoda hite van ezen általam most 
érintett tárgyról: de azt hiszem, hogy az egyes 
egyházak gyűléseiről tudósítást beküldeni és azt 
az egész olvasó közönséggel közleni hasznos, 
szükséges, sőt, protestáns kifejlődésünket tekintve, 
elkerülhetlen. Azt mondanom sem kell, hogy illy 
közlemények közérdekűek legyenek; silánysá-
goknak , vagy épen pletykáknak itt helyök nin-
csen. — Országos protestáns testületünk egyes 
egyházakból áll, következőleg minden egyes egy-
ház e* nagy , ezen országos testületnek alkotó 
tagja. Hogy e' testület necsak lézengjen 's nyo-
morult tengése a' jelesb kebleket ne boszontsa, 
hanem legkisebb erecskéjében is vidor, szilárd 's 
ép életerő lakjék: bizonyosan szükséges nemcsak 
gondoskodni arról, hogy az egyházi testületünket 
alkotó egyházak száma növekedjék, hanem egy-
szersmind tudni is kell: az egyes egyházakat az 
evangeliomi szellem, melly az egész testületnek 
éltetője, mennyire hatotta át? mennyire élteti őket 
a' hit-, a' vallás- 's az egyháziasságot tekintve ? 
Ezt pedig az egész testület, mellynek érdekében 
áll egyes egyházak mozgalmait tudni, csak a' 
hírlapok utjáji tudhatja meg legjobban, leggyor-
sabban. Ha ezen evangeliomi szellem egyes egy-
házainkat nem élteti: akkor országos testületünk 
korántsem emelkedendik oda, a' hbl azt édes 
mindnyájan látni óhajtjuk. A' generál convent 
hévméröje a' mi vallási 's egyházi kifejlődésünk-
nek, 's noha leujabb időkben, hitünk szerint, 
egyetlen egy jegyzökönyve sem tünteti azt ki 
olly kellemes szinben, mint az 1844. gyűlés 
jegyzökönyve: mind a1 mellett, még sem lengi át 
azt egészen azon evangeliomi szellem, melly az 
egyes egyházakba vallási 's egyházi életet önleni 
hivatva van. Meggyőződésünk szerint, ennek nem 
oka a' nagy gyűlés , hanem annak egész súlya 
egyes egyházakra esik, mert miért nem szed-
jük már valahára magunkat rendbe? A' magyar-
országi evang. egyházban nincs kellő rend. Sze-
génység és a' rendetlenség, ez a' mi nagy nya-
valyánk, mellyböl, Isten tudja miért, nem tudunk, 
vagy épen nem akarunk kigázolni. Czélt ugyan 
mindnyájan akarunk, de ahoz vezető eszközöktől 
majdnem mindnyájan berzenkedünk, és épen in-
nen van az, hogy nem minden ok nélkül „disso-
lutae scopae" gúnynevet mázolnak egyházi éle-
tünk jellemére. A' magyarországi evang. egy-
házban nincs egység, nálunk a' mennyi egyház, 
annyi szokás; nálunk majdnem minden egyes 
egyház maga magának mindene, esperesség, su-
perintendentia 'stb., ha akarja elismerni a' subor-
dinatiót, elismeri a' törvényt, ha pedig akarja, 
el nem ismeri. Exempla in promtu. És aztán 
innen az a' tarkabarkaság, melly egyházi éle-
tünkre szennyes foltokat csap, innen az a' sok 
anomalia, innen sok nemes egyházban anarchia is, 
innen idegenkedés gyüléskedéseink iránt, *) mint 

* ) Ei ellen panaszkodott — a* mint e' Lapból is tudjak — 

hasztalan pénz- és idő-vesztegetés iránt, innen 
van az , hogy az egész világ, melly a" dolgokat 
combinálni tudja, jósolja, hogy „der Protestan-
tismus ist in seiner Auflösung." Nem jól állunk. 
Ez ugyan nem újság, ezt mindnyájan látjuk 's mit 
tennünk kellene, még sem tesszük. Ismét lehet 
kérdezni: Miért nem szedjük már valahára ma-
gunkatrendbe? Én az egyes egyházak jogaikat 
paralysáltatni nem akarom ; de ha egyházunk üdve 
igazán fekszik sziveinket — a'mint ezt hiszem is 
—, ha serio akarjuk biztosítani létünket: tehát 
mostani abnormitásunkat tűrnünk nem lehet, tűr-
nünk nem szabad. Sokan sokféleképen akarják e' 
rosznak pusztító hatalmát megtörni, a' mint e' La-
pokból is kitűnik: de akár mit mondunk is, jobb 
gyógyszerünk nem lehet a' radicalis új reforma-
tionál. A' főtiszt, tiszti evang. superintendenlia az 
1844. generál convent jegyzökönyve 4 p. szerint 
azt hiszi, hogy a' generál convent rendeztetésé-
töl függ egyházunk üdve. Az igaz, hogy gene-
rál conventünket eddig is kár volt tűrni mostani 
állásában: de ennek rendeztetése, hitem szerint, 
czélra nem vezet egészen, mert ez csak palliativ 
's a' mellett csak részszerinti cura, nálunk pedig 
az egész testület beteg, 's neki radicalis orvoslás 
kell. A' fentisztelt főt. superintendentia nyomán, 
papságomra bízatott hódmezö-vásárhelyi ev. egy-
ház tovább menvén, mult karácsony második ün-
nepén tartatott közgyűlésén határozta: 

Miszerint a' jövő májusi esperességi gyűlésre 
menendő követeinek kötelességül teszi azt, hogy 
ezek egész tisztelettel és atyafi bizodalommal szó-
lítván fel az egybegyűlt t. ez. esperességet az 
iránt, miszerint ez a? főt. superintendentiánk utján 
igyekezzék kieszközleni a? generál conventen, 
hogy a' mlgos Gyülcs maga kebléből kiküldvén egy, 
Pesten napidijak mellett összeülendő, választmányt 
a? végett, hogy ez az apostoli egyház szellemében 
készítvén az egyházi alkotmány- és kormány-
rendszer tervét, azt mlgos Főfelügyelő urnák *) 
kezeihez szolgáltassa, ki e' tervet az egyes egy-
házakkal véleményadás végett közlendi, hogy az 
igy megvitatott és minden egyes egyház által el-

a1 gömöri ev. esperesség jeles felügyelője. Bizony még 
az is sok, hogy valaki eljár a' gyűlésbe, mikor a' gyű-
lés határozatait ugy sem tudjuk elíectualni. J. L. 

*) Szerencsések ág. hitv. rokonaink, hogy van választott 
főnökük, kihez indítványaikat's kérelmeiket benyújt-
hatják, ki akar is, ful is mind a' négy kerületre hatni 1 
Mi ellenben panaszlunk, kérünk, 's kitől? a' közönség-
től, mellynek nincs centruma, nincs feje; és igy tulaj-
donképen senkitől, de aztán senki is nem tartja magát 
jogosítottnak adni, tenni, mozdulni. Egy-egy superin-
tendens vagy fögondnok az elnökségnek, a' főnek csak 
egy-nyolezad része, és igy hét fő helyett 's nevében 
munkálni nem léphet föl. Ha pedig föllép, munkája 
eredménye csak partialis. csak vidéki, egyetemessé nem 
válhatik. Ezért javaslottam conventi elnököt, a' skót 
egyház példájára; annyival inkább, mivel tapasztalam, 
hogy sokan irtóznak, conventi, akár egyházi, akár vi-
lági állandó Generálistól. T ö r ö k . 



fogadtatott egyházi alkotmányunk legközelebbi or-
szággyűlésen alkotandó törvény által sanetionál-
tassék." *) 

Ezt határozta a' hódmezö-vásárhelyi evang. 
egyház, mert erősen meg van győződve, hogy 
csak ez által emelkedhetik országos egyházunk 
java, méltósága, áldott hatása és dicsősége. E l -
mélkedjék minden egyház: vájjon jó -e a' vásár-
helyi evangélikusok hite 's meggyőződése vagy 
sem! ? Ha valamelly egyház üdvösbet mutatand: 
mi szívvel lélekkel elfogadjuk és pártolandjuk. — 
Most még a' javaslat némelly pontjaira felvilágo-
sítást adni, egyházam iránti kötelességemnek tar-
tom. Sokan azt fogják kérdezni: honnan fede-
zendő a' választmányi költség? honnan a' napi-
dijak? mikor egyházi közpénztárunk nincsen. 
Hogy kegyes fundusunk nincsen : az részint o r -
szágos elhagyottságunknak, részint magunk bűne, 
és épen azért a hm.-vásárhelyi egyház, noha 
szegény és kicsiny is, azt vallja, hogy ha egy -
házunk érdekeire megkívántató költségeinket sen-
ki más nem akarja fizetni, addig is, míg az ország-
gyűlés e'tekintetben létre hozandjaazt, mit a'mult 
gyűlésen megpendített, mi magunk, tulajdon zse-
beinkből, fizessük meg.. E1 gyülekezet ismeri a' 
honi evangélikusok régi buzgóságát, mellynél 
fogva vagyonnal, élettel áldoztak ev. vallásunk 
érdekeinek oltárára, és azon szent hitet ápolja 
keblében, hogy a' mostani uri ivadék, és bármilly 
sorsú és rangú evangelikus sem zárja be erszé-
nyét akkor, midőn olly drága áron megvétetett 's 
szeretett evang. egyházunk java, dísze, dicsősége 
hozzá folyamodik segédfillérért. A' honi protest. 
közönség elevenen tudja érzeni vallási szabadsá-
gát, függetlenségét, önállóságát, és igy megsér-
tené hitfeleinket, ki azt gondolná : hogy noha ők 
vallásuk érdekeiben milliókat adakoznak: néhány 
százforintnyi választmányi költséget fedezni nem 
tudnának, fedezni nern akarnának. Még eddig 
nekünk sem ország sem senki más segélyt nem 
adott, és mégis keresztyéniségünket tekintve és 
az azzal járó műveltséget is, nem vagyunk a ' l eg -
utolsók a' hazában, noha mások fuladásig benne 

Én már elmondám véle menyemet, miszerint magunk 
sanctionáljuk egyházi törvényeinket ns nem más, ki az 
egyházon kivül áll. Ezt azért is, mert kétlem, hogy a' 
vásárhelyi kivánat könnyű szerrel 's hamarjában telje-
sítessék, több táblán kelletvén átmennie, hol azok is 
ülnek, kiknek nincs érdekökben, hogy a' protestáns 
egyház constatiroztassék. Azt is gondolom: országosan 
sanctionált törvény nem lehet, mit nem az ország Ren-
dei alkotnak, hanem csak a' prot. egyház; vagy ha a' 
Rendek ez ügybe avatkozandnak 's a' terven változta-
tást vagy módosítást teendnek: akkor alkotmányunk 
nem az egyházé leend többé, azaz, egyházunk autonó-
miája megszünendett, legalább csorbát szenvedendett. 
— Tiszamellék elfogadta "s követi a1 budai cánonokat, 
felsőbb megerősítés nélkül is: mi is életbe léptethetjük 
az önmagunk hoztuk törvényeket; mert mindenkinek 
lehet önmaga elébe törvényt szabni. T ö r ö k . 

vannak a' bőségben, mi pedig országosan üldözte-
tünk az Ínségtől 'stb. 'stb. 

Törvényes sanctiót azért kíván adni, mert e' 
nélkül ismét csak olt volnánk, a' hol jelenleg va-
gyunk, bajunkon segítve nem leendne. A' vásár-
helyi egyház olly egyházi alkotmányt akar, melly-
nek hatalma egyiránt kötelezné azokat, kik bíbor-
ba és aranyba öltöznek, és azokat is, kik csak 
subában járnak. — E' javaslatnak az sem áll el-
lene, hogy épen illy tervnek készítésére már a' 
jutalom is ki van tűzve; bár minél több illy ter -
vet olvashatna közönségünk, mert csak igy jön-
nénk tisztába az iránt, mit elérni édes-mindnyá-
jan óhajtunk. Pályázzanak, Istennek nevében, 
azok, kiknek módjokban áll pályázni: de a' vá-
lasztmányi uton hamarabb elérjük a' czélt; és ne-
künk csak ez kell. Az országgyűlésen is a' vá-
lasztmányok készítik a1 törvény-javaslatokat. — 
És ha lesz alkotmányunk, aztán — tarthatunk zsi-
natot. J e s z e n s z k y L á s z l ó . 

hm.-vásárhelyi ev. pap. 

I s k o l a - 's n e v e l é s ü g y : 
Hiimaiiisimis és Realismus ae Is-

kolákban, 
Az iskolákróli kérdésben a' humanismus és 

realismus azon elveket jelentik, mellyek szerint 
az iskolai hasznokat és czélokat legbiztosabban 
lehessen elérni. A' realismus t. i. vitatja, hogy az 
ember boldogságára , mellyre őt készíteni 's ve -
zetni az iskolák főfeladata lenne, a' külső világi 
dolgok ismerete legszükségesb. A'természet ele-
mei mintegy eskjitt ellenei az embernek. Tüz , 
vízáradások, villámok 'stb. neki esnek, 's tanulnia 
kell azoknak tulajdonságait, hogy ellenök állhas-
son, dühösségöket pedig meggyőzni 's erejöket 
hasznára fordítani értse. Élelmet továbbá 's min-
den kényelmet csak ugy szerezhet magának, ha 
a' teremtett dolgok természetét kifürkészé, 's a' 
földi tárgyakat hasznára fordítani megtanulta. 'S 
ennek következésében a' realismus állítja, hogy 
az iskolák czéljoknak legjobban felelendnek meg 
a' tárgyi tanulmányok előleges pártolásával. Ellen-
ben a' humanismus sürgeti a' személyrőli, kivált-
képen pedig az emberlélekrőli oktatást, 's bizo-
nyítja , hogy az által még a' tárgyróli tanítás is 
könnyebbül, 's hogy igy az ember, mint polgár 
is, kivánt czéljához biztosabban jutand el. 

A' kérdés nagyérdekü, kivált most, hol átalá-
nos a' hiedelem, hogy jó iskolák nélkül az állada-
lom czéljait sikeresen elérni lehetetlen. Az isko-
láktól ugyanis követeltetnek a' közboldogság 
elérésére alkalmatos eszközök: mert eszköz nél-
kül czélt érni akarni képtelenség. De az iskolá-
nak is tudnia kell, mi czélokra kelljen eszközöket 
készítenie. Az iskolák mindig a' status czéljaihoz 
alkalmazták magokat, 's ennél fogva bizonyos, 
hogy Spárta sajátlagosan neveié fiait, 's Pythago-



ras szövetségének is meg voltak a* maga tulaj-
donságai. Mindenkinek maradjon meg maga d i -
csérete! annyi bizonyos, hogy jelenleg még a1 

státus czéljai is sokkal különbözőbb 's világosab-
bak mult időkéinél. A' mai világban t.i. nem elég 
csak testi erővel birni; ámbár a' testi ügyessé-
gekre is nagyobb figyelem fordítatik most, mint 
hajdan; 's kétséget nem szenved, hogy a 'mult 
idők Goliáthjai szinte gyakorlott Dávidokra talál-
nának a' jelenkorban. Nem maradt tehát, ne is 
maradjon jelen századunk hátra a' testi erők ki-
fejtésében. De, mi az anyagi nyomadék a' szellemi 
hatásokhoz képest ? Elpusztultak azok a' kőszáli 
fészkek, mellyekben győzhetleneknek vélték ma-
gokat boldog őseink. A' találékony ész vagy sas-
ként átrepülé, vagy rommá változtatá azokat. 
Napoleon nem sokat bajlódott ellenségei védvá-
raival, jól tudván, hogy megfosztva élelemfor-
rásaiktól, kapuikat önként nyitandják meg. Ron-
tóbb, döntőbb a' lelki erő a'testinél; a' leggörcsö-
sebb buzogány is csak töredékeny támasz a' szel-
lemi erőkhöz képest. Szükséges tehát mindenkor, 
hogy a"1 testi erő erős észpaizszsal övezze föl 
magát. 

De felvilágosodott századunk még ezeknél is 
tovább halad,'s nagyobbakat követel az embertől. 
Testi és értelmi erők csak eszközök a' boldog-
ságra , mellyet mind az iskolai, mind a' státusi 
intézetek által keresünk. Vájjon, boldogok v a -
gyunk-e már, ha megerősödtünk értelmi és testi-
képen? korántsem. Csak alapjai vannak megvetve 
a' boldogságnak. A' boldogság érzelem és élet. 
A' csupa észember hideg. Előttünk áll mint a1 kő, 
tudván mi a' jó, de azt vagy épen nem, vagy csak 
kényszerítve teljesíti. A' boldogság csak akkor 
kezdődik, ha az ismert jót a' szív fogja fel. Tudom 
p. o. hogy — Berzsenyink szerint — élni vagy 
tenni csak egy. De ezt egyedül tudni nem elég: 
mert e' tudományból reám háramlandó boldogság 
csak akkor kezdődik és tart, ha belsőképen teljes 
szívvel hódolok az érintett mondat igazságának. 
Külsőképen pedig akkor érzem boldognak maga-
mat, ha a' mondottam igazságot követve, a' mun-
kát, nem mint büntetést, hanem mint örömélvezet 
kifejlését tekintem's gyakorlom. így továbbá nem 
elég ismerni a' társasági viszonyokat, hanem min-
den társasviszonyi kötelességek szives teljesíté-
sében lelni örömet, ez az igazi boldogság kezdete 
és élvezete. Nemcsak tudom, hogy igaztalan a' 
lopás, hanem azt szivem szerint gyűlölöm 's ke-
rülöm is; nemcsak helyeslem a' haza védelme-
zését, de lelkestül 's testestül oda is adom maga-
mat hazámnak szükség 's veszedelem idejében. 
Csak illy ember lehet önzés-nélküli polgár; csak 
illy szeretendi hazáját, mint önmagát; 's csak illy 
polgároktól pártolt haza és nemzet leend nagy és 
boldog haza és boldog nemzet. Ezek, remélem, 
olly világosak, hogy bővebb előadásra épen nem 
szorulnak. 

Felszólítatnak tehát az iskolák ar ra , hogy 
necsak testben erős 's magok körében jártas pol-
gárokat készítsenek, hanem főkép oda vezessék 
növendékeiket, hogy szeretve buzgólkodjanak a' 
megismert jó mellett. 'S ha most kérdezzük; váj-
jon humanismus, vagy realismus által juthatni-e 
el biztosabban e' czélhoz? Feleletünk az lesz, 
hogy mind a' két elvet bölcsen, az az ugy kell 
összekötni, hogy a'tudományos iskolákban, minők 
jelenleg a' gymnasiumok 's lyceumok, mert van-
nak reáliskolák is, minők a' polytechnikumok, 
georgikumok 'stb., nagyobb tekintettel legyünk a' 
humanismusra. Minden oktatás mellett tudniillik 
az ember boldogságáról levén szó, világos, hogy 
tudni kell, miben áll, 's mikép lehessen jufni ezen 
boldogsághoz. Már pedig épen ezekre a' sarkala-
tos kérdésekre felel a' humanismus a' philosophiai 
és a' philologiai tanítmányok által. Ugyanis a' 
philosophiai tanítmányoknak szoros értelemben 
azokat nevezzük, mellyek az emberi lélek tulaj-
donságairól, tehetségeiről 's ezeknek törvényei-
ről értekeznek. Ide számítjuk tehát az úgyneve-
zett metaphysikát, logikát és az erkölcstudományt, 
mellyekböl az ember kiveheti, miben áll boldog-
sága, 's mikép lehet hozzá jutnia. A' philologiáról 
szükséges bővebben értekezni. Ertjük t. i. a' phi-
lologia neve alatt nemcsak a1 gondolatoknak sza-
vakkal-, mint jegyekkeli előadásának mesterségét, 
hanem egyszersmind az illy előadási remek pél-
dányokra figyelmeztetést is. Már a' nyelv szer-
kezetében mély tudomány rejlik. A' latin igen 
méltán és helyesen csak egy betűvel különböztette 
meg az értelmet (ratio) a' beszédtől (oratio). Az 
emberi tudomány a' világi dolgok viszonyainak 
felfogása, 's ezen viszonyok raktára a' nyelv: 
azért is a' nyelv (oratio) nem egyéb, mint az é r -
telemnek (ratio) másolata. A' ki képes volna a' 
nyelv minden viszonyait világosan felfogni's elő-
adni , az egyszersmind az okos lélek functióit 's 
viszonyait magyarázhatná meg, egy szóval — tö-
kéletes philosophiával boldogíthatná nemünket. 
Úgyde a1 nyelvben még mindig sok czikkely ho-
mályos. Nem hiszem, hogy valaki képes legyen 
minden szócskának nemcsak más nyelveni j e -
lentését , hanem valódi eredeti értelmét is vilá-
gosan előadni. Vájjon sokan értik-e a' nemző eset 
(genitivus), az igék módusai, az idők (tempóra 
verborum) következtetésének értelmét 's szabá-
lyait? De hiszen helyén- 's idején-kivüli ezen 
grammatikázás Hisszük; mi is csak azt akartuk 
kihozni, hogy a' grammatikai tanítás eddig is ko-
rántsem ollyan, a' millyennek lennie kellene; 's 
hogy, mivel a' nyelv az értelem másolata, a" 
nyelvbeni oktatást szükségképen az értelmi tör-
vényekkel párosítva kell előadni: a' mi ha meg-
lesz, akkor lehetetlen , hogy az illy tanítás által 
az elme ne élesítessék,'s az öntudat, mint a' bol-
dogság föltétele, ne bővítessék. 

De a' helyes philologiai tanítástól még na-



gyobbakat is kell's lehet követelni. Ugyanis nem 
elég csak tudni a jót , — szükséges még a' bol-
dogsághoz, a* mint felebb láttuk, azon szives haj-
lam i s , miszerint a' jóhoz nemcsak akarhogy, 
hanem teljes szívvel 's szeretve ragaszkodjunk. 
Hogyan lehet már életbe hozni ezen lelkesedést 
az iskolákban? Annyi bizonyos, hogy e' czélt 
nehezen érjük el csak a' holt testek taglalásával. 
Az élet csak az életből fejlik: már pedig az em-
beri élet csak az emberben rejlik. Csupa realista 
tehát, élet, t. i. erkölcsi élet nélküli ember, azaz 
önző, maga hasznát vadászó — szóval, az ismert 
utilitáriusok dűs csapafjának embere, vagy filisz-
ter. A' lelkesedés fölgerjesztésében sokat tehet a' 
lelkes tanítás, de még többet a' lángra ragadó 
példák, — noha illy tanítás is nem egyéb a' pél-
dánál. Longum iter per praecepta, breve et efficax 
per exempla. Lelkes Fdy Andrásunk a' pietások-
róli derék czikkében ezen czél fölsegélésére öt 
elvet hozott elő; én a' hatodikat bátor vagyok 
azokhoz toldani, t.i. a' remek classicus irók lelkes 
magyarázatát. Csak — az istenért! — ne higyük, 
hogy classicusok nem más, nem is lehet más, mint 
görög, meg latin nyelven irt ismert példányok. 
Minden előre törekvő nemzetnek lehetnek saját 
classicusai, 's e'remény sugara a'Magyarhon fe -
lett is derül. A' derék Íróban, pedig csak ez lehet 
classicus — minden megvan, a' mi derék ember-
ben megkívántatik. Ezen derekasság derék irók 
beszédein 's iratain ugy vonűl át, mint a' virgoncz 
vér az egészséges testen. Nem elég tehát csak 
lefordítatni illy remek írót a* tanítványnyal, nem 
elég csak néhány szóbeli vagy történeti jegyze-
teket ragasztani az előadottakhoz: hanem azon 
szellemet kell előidézni, mellytöl ihletve szólott 
vagy irt szónokunk, 's mellytöl a' józan olvasók 
's hallgatók most is elragadtatnak, mint hajdan 
Thukydides, ki keservesen sirt, midőn Herodot 
évkönyvei az Olympia melletti gyűlésben közdi-
csérettel halmoztatának. Illy remek példányok 
szemlélgetése által ugy sarjadnak lassúdan a1 pie-
tások a' gyöngéd szivekben, mint észrevétlen 
elbarnúl a' nap égető sugarainak kitett arczulat. 
Ki nem okulna 's nem buzdulna józan életre De-
mosthenesnek Fülöp álnokságait bélyegző ime' 
szavainál: „Lehetetlen az igaztalannak, hitsze-
gőnek 's álnoknak tartós hatalommal bírnia. Mert 
valamint a' házaknál, hajóknál 's egyéb épületek-
nél az alsó résznek vagy az alapnak kell legerő-
sebbnek lenni: ugy a' nagy dolgoknak is igazsá-
gos elvekre szükség támaszkodniok. Ezek pedig 
Fülöp tetteiben épen nincsenek. Érje öt legkisebb 
balsors, minden hibái világosságra jőnek. Mert 
valamint testünkben némeliy belső hibák addig, 
míg egészségesek vagyunk, nem vétetnek észre, 
de mihelyt valamelly betegség ér bennünket: 
azonnal szembe tűnnek, akármik legyenek is: 
szintúgy rejtekben maradnak valamelly országnak 

a vagy zsarnoknak gyengeségei addig, míg a' há-

ború kivül foly; de mihelyt az az országba v i -
tetik, azonnal kinyilvánosodnak." *) Ki ne mél-
tassa figyelemre derék Széchenyink ezen tanít— 
mányát, Világ, lap 98.: A' sok évi tapasztalás 
azt mutatja, hogy legyen az emberi elömenetek 
hosszú lánczolatában csak néhány tökéletesen ki-
tisztult karika, a' többiről is minden bizonynyal 
— pedig szinte magától — elvesz a' rozsda: mert 
a' tudatlanság 's előítélet egymásra halmozása 
ollyan, mint egy boltozat, melly legnagyobb 
erőnek is ellentáll, de legyen kivéve csak egy-
két köve, 's külső erő odajárulta nélkül is össze-
bomlik magában." Valahányszor Cicerónak Mi-
lóért mondott beszédét olvastam, annak vége min-
dig mélyen meghatott. Még sem tudom, ha Cicero 
végezte-e szerencsésebben 's meglepőbben az 
élet-veszélyben forgó Milót védő beszédét, igy 
szólván: sed finis sit: neque enim prae lacrymis 
iam loqui possum: et hic se lacrymis defendi ve-
tat; vagy pedig tiszteletre méltó Kölcseynk 3 
(Minden munkái II. kötet, 122. 1.} midőn, veszé-
lyeztetni látván az ártatlanságot, fölkele 's láng-
előadását igy végzé: „Ünnepélyesen nyilatkoz-
tatom ki, hogy ha a' végitélet föl nem függesz-
tetik, én egyfelől a' pör hijányos voltát, másfelől 
saját meggyőződésemet 's az előttem tudva levő 
nyomokat tekintvén, birói székemről azonnal föl-
kelek, 's isten és ember előtt tanúnak kiállván, a* 
vádlott ártatlan volta felöl bizonyságot mondok." 
Ennyit csak most hazai Íróinkból, tudomásul, hogy 
nemzeti literatúránk is classicailag fejlik. Fáy 
András szavai szerint: 1) Neveljük mindenek 
előtt czélszerüen a' leendő anyákat, nőnemünket. 
2) Az anyák nem érnek gyakran folytonos gondra 
gyermekeik fölött, 's ekkor kisdedovó-intézetek 
lehetnek az emberiség legüdvösebb menedékhe-
lyei. 3) Nyájas tanítók. 4) Népszerű hitszónokok. 
5 ) Szülék óvakodók legyenek, főkép gyerme-
keik előtt. B. 

I r © d a I o in. 
„Neveléstan, kézikönyvül fölsőbb nevelöinté-

zetekbeni hallgatóknak, valamint magános hasz-
nálatul nevelöknek, és értelmes szüléknek. Má-
sodik kötet: Oktatástan, irta Warga János, a' 
nagy-körösi evang. lyceumban neveléstan pro-
fessora, a' magyar nemz. academia l. tagja 's 
táblabíró. Kecskeméten, nyomatott Szilády Károly 
betűivel, 18M." 

Midőn a' nevelés és oktatásróli nézetek egy-
oldalúsága a' legszebb eszmék 's leghőbb ohaj-
tások daczára sem vezethetett kellő sikerre: a' 
tisztelt szerző, az elmélst és gyakorlat elválasztó 
falát szerencsésen lerontván, az annyi hajótörés-
ről nevezetes szirtet elkerülte. Az oktatástant, 
tehát a' második kötetet elébb bocsátá a* világ elé, 

*) Superintendens Kis János fordítása szerint. B. 
3* 



mert csakugyan mi magyarok inkább jósolgatunk 
a' tárgylagiakról, mint az elméletiekről; mikor 
a' fiu- vagy lány-magzatot már a' szalmán látjuk: 
akkor eredünk örömre és iparra. A' tárgyiak ki-
vitele kezeskedik az eszményiekről. A' szoros 
értelemben vett neveléstan föltevén, az élet-, lé-
lek-, és szellemtan lépcsőzetes kifejlését, előso-
rolja azon fogalmakat és tantárgyakat, mellyek az 
emberi erőket fejlik, az erőket, és átalán véve a' 
tantárgyakat viszonyítja egymáshoz. Jelen okta-
tás-tan ezen föladatot tovább viszi az által, hogy 
a' lelket-fejtő tantárgyakat térre és időre nézve 
szorosabban meghatározza; a' módot is előadja, 
mellyel a' tantárgyakat a' lélek-fej lésre kell vin-
ni ; kimutatja a' lépcsözetet, mellyen ezt tenni, 's 
az eszközöket, mellyek által az erők 's tantárgyak 
viszonyítását végrehajtani kell. Az oktatás tehát 
mindennemű tárgyak, tananyagok, és később az 
egyenkénties tanulmányok részletes fölfejtése ál-
tal képezi a' lelket, de ugy, hogy a'mindenféle tan-
anyagok különtevése 's fölhasználása által összí-
tessenek, miáltal a" lélek öntevékenysége lépjen 
elő. A' tantárgyak részeikre ugy elemeztetnek 
föl, hogy egy életmüves egészet alkassanak. A 
tantárgyak fölfejtett részei ugy viszonyítatnak a' 
lélekre, hogy az egyszerűbb rész meg ne előzze 
az összetettet, a1 könnyebb a' nehezebbet, az 
elemek elébb tetessenek le 's azután emelkedje-
nek a' többi részek. Mert honnan annyi törpe, 
olly tömkelegi sötétben bolygó fők? onnan, hogy 
a' ki egyetemes fogalmakra emelkedni nem bír : 
az a1 részletességek közt téved 's vesz el, nem 
tudja hová irányoz és mit akar elérni. Már az új 
philosophia rendszere száz illy kificzamodott főt 
helyre üt, midőn a1 részleteket, mondhatni, cso-
dálatos szigorral 's folytonossággal végig fejti. 
Mert, hogy az épület erős és viharral daczoló 
legyen — mond szerző — : szükség, hogy az 
egész részei egymásba vágjanak, egymást kölcsö-
nösen tartsák "s mini illyek alkossanak egy szilárd 
egészet. Az első tétel legyen utolsó, az utolsó első 
Lélek a' rend minden dologban; tudta ezt a' régi 
bölcseseg is. Az bizonyosan öntevékenységre ve-
zérli az ember lelkét. Hegel észlanának egyszeri 
figyelmes átolvasása, rendszer-szilárdságával jót 
emel elménk fogékonyságán. Sugárvonalaz, melly 
rácsap elménk homályára; óriás az, meliyet l e -
parittyázni törekszünk ; elnémítjuk iskoláinkban : 
azonban nem vettük észre, hogy Prométheusz-
ként tőle orzunk lüzet; hogy azon Természettant, 
mellyre az óriás erősen pillantott, a' m. akadémia 
s a' müveit közönség dicscsel tetézte.*) Észtana 

az óriásnak? világhírűvé lett; logicája minden 
porosz iskolákban be vetetett. Történettan ?• hol 
van dicsőbb elmeszülemény, mint philosophiája a' 
történetek felett? — A' neveléstan ? : higyen kiki 
önszemének, 's olvasgassa a' kezünk alatt levőt. 

A' vallástan ? ennek tanmódjáról — ugyan a* tisz-
telt szerző — olly átható melegséggel, teljes lel-
kesedéssel értekezik, melly e' tan szellemével 
teljes azonságban van. Lépjenek elő a' legelfo-
gultabbak, és látandják, hogy ábrándoztak az új 
philosophia vallásos irányáról; látandják, hogy 
buzgóbb kegyelettel egy philosophia sem szóiolt 
szerzőnek vallástan-tanhangulatánál! — A' tan-
alak körüli egyetemes szabályok irányában külö-
nösen létező érdemét szerzőnek megemlítenem 
fölösleges, miután köztudomásu : hogy Schleier-
macher berlini oktató a' fejtegetve hallató, Socra-
tes a' fejtegetve kérdezgető tanalakban voltak 
mesterek: midőn szerzőnk az önmunkós tó, főleg 
az önmunkásítva föltaláltató tanalakot tarthatja 
jogszerűen sajátjának. — Miket szerző a' tanító 
lelkületéről, a' tanító elevenségéről mond: „csak 
életből származik élet, halálból csak halál kel ki"; 
vagy miket a' szakmányos órát olvastatás által 
rövidítő oktatókról előad: receptül ajánlom a' léha 
tanítóknak, átalánosan pedig tükörül arezuk meg-
tekintésére. — A' nézlés és beszédgyakorlatok, 
az olvasás, tanítás tanmódja után áttér szerző a' 
real 's gyakorlati tudományokra; innét az eddig 
látott tanulmányok fogalmibb tanítására, a 'közép-
osztályu tanulmányok gondolkozástani irányára, 
azután a' fölső osztályuakra. Igy tovább a' leg-
szorosabb folytonossággal és lépcsőzetességgel 
látjuk adványait. Az utolsó rész tárgyazza az is-
kolák létegesítését többféle alakzatokban. Az 
egész könyv végsoraiban az oktatástan fogalmára 
találunk. — Én ha az ó-szövetség czerimoniás 
vallásának lelkésze volnék: ünnepi köntösben 
olvasnám szerző neveléstanát, meliyet a' falusi 
iskolatanítók egy részének önértelem fejlésök 
tekintetéből, azután ennek realisálása nézetéből, 
ajánlom. Kézikönyvet találandnak szerző művé-
ben nemcsak minden tudományszakbani oktatók *$ 
ezek növendékei: hanem minden értelmes szülék 
i s , sőt örömmel adnám minden valláskülönbség 
nélkül az alsóbb és fölsőbb nevelőintézetek igaz-
gató-választmány tagjainak, mert kötélyöket lel-
kesedéssel íőgadandják, mihelyt az oktatástannak 
a' növendék lélekerejének megfelelő tantárgy és 
tanmódszer általi tartalmas fejtésén alapuló ész-
tani fogalmára e' könyvből feljuthattak. Nehéz le-
tenni e'tollat, érezve ismertetésem hiányait, érezve 
azt, hogy sok jót lehetett volna még elésorolnom. 
Mert szerző nevelői gyakorlatáról, mint dicső 
fénypontról, hallgatnom nem lett volna szabad. 

Ifj. V á r i - S z a b ó S. 
tisza-várkonyi pap. 

Okirat- emlék tárcza: 
Nyír-IfátSiori reform, templom. •) 

A' nem rónán, hanem szembetünö-nagyságu 
homokdombon épült, tizenhét öl magos, hét öl 

*) Értem egykori jó tanítómét, Tarczy-ét. K. *) Alkalmul szolgált e'czikk írására B. J.-nek az 1844-ki 



széles 's huszonegy öl hosszú templom, — a' 
nyir báthori reformátusoknak, *) csak úr-aszta-
láhozi edényeinek régiségéből Ítélve is, harmadfél 
század étái tulajdona. Kinek, vagy a' Báthoriak 
közöl mellyiknek, 's mikori ajándoka ez a' temp-
lom , arról ez egyháznak eemmi oklevele nincs. 
Közvélemény szerint, a' reformata vallásra tért 
Báthori Gábor fejedelem adománya, 's azóta a' 
reformátusoknak háborítatlan birtoka. — Kik és 
mikor építtették e' templomot, mutatja, az 1807-
dik évben épült előcsarnok által védett ajtó feletti 
i rás , melly igy szól: „Ad honorem magni Dei, 
eiusque matris Mariae Virginis intemeratae, ac 
Divi Georgii martyris, magnificus Dominus Andreas 
Andreae de Bathor Filius, suis impensis hoc Tem-
plum a' fundamentis exstruxit ob pietatem"; — 
és a1 templom északi oldalán elnyúló, 24 ülést ad-
ható, harmadfél öl magos, kemény tölgyfából, 
féldomboru 's völgyeit faragásokkal készült, haj -
dan, talán fejedelmi székeknek egyikébe, a' dúló 
idő daczára is, épen maradt hársfa-tábla, követ-
kező felirattal: „Hoc opus fecerunt fieri, Magni-
ficus Dominus Georgius de Bathor Agazonum Re-
galium Magister, et Stephanus de eadem Bathor, 
Comes Timesiensis, et partium inferiorum Capi-
taneus Generális, nec non Andreas de Bathor, 
Comes Comitatuum Sümeghiensis, Szathmariensis 
et de Zabolch Comes. Licet fűit iunior inter Cae-
teros, opera tamen eius egregium hoc opus per-
fectum est Anno Domini 1511." — Hogy e' 
templom 1484-ik évben kezdetett építtetni, hi-
telesíti részint a' templom falán, (bemeneti ajtó 
felett) időről időre, megújított jegyzés; részint 
az előcsarnok homlokzatán látható Báthori-czímer, 
mellyen olvasható: „Stephani de Bathor Vajvo-
dae 1484." — Az említett, fejedelmi székek, nap-
keleti végénél áll Báthori István (nem a'kenyér-
mezei hős) síremléke, következő kör- és felira-
tokkal : „Specfabili ac Magnifico Domino Comiti 
Stephano de Bathor, Comitatuum Sümeghiensis, 
Szathmariensis et de Zabolch perpetuo Comiti, 
Heroi magnanimo Patri patriae inclito , religionis 
Orthodoxae vindici acerrimo, musarum mecaenati 
benignissimo, pauperum nulritori liberalissimo, 
Deo et hominibus Carissimo, Anno aetalis 50-mo 
Christi vero 1605, die 25-a Julii, pie et sancte 
defuncto, perpetuae gratitudinis ergo, Fratri de se 
optime merito, Magnificus Dominus Gábriel Bá-
thori moeslus posuit. — Vivent mortui tui etc. etc. 
Esaias 26: 19. —Ego sum resurectio et cet. — 
Az emlék napnyugoti részén ezen versek: 

Insignis pietate Comes et stemmate clarus 
Bathoridum Stephanus dux patriaeque páter 

Pr Lap 50-dik számában n y í r b á t o r i e g y h á z -
m e g y e czíin alatt adott közleménye, mellyre is he-
lyenként vonatkozandom. S. G 

*) Ny.-Báthor a' f.-szabolcsi egyházmegyében fekszik, 
nem pedig n y i r - b á t h o r i e g y h á z m e g y é b e n , 
— millyen nincs 'e nem is létezett soha. S. G. 

Quingentos steterat cujus genus amplius annos 
Ereptus terris bac tumulatur homo 

Quem regni proceres lugent Ecclesia deflet 
Ipsaque egenorum languida túrba gemit. 

Heu domus antiquae sobolis viduata Nepote 
Bathoridum subito sic ruitura cadis 

Sic tu qui proauos et regum stemmata íactas 
Splendida cuncta vides conficit hora brevis. 

Napkeleti végén következők: 
„Quam cito bullatae pluuius tumor interit uadae 

Tam posfrema cito cuilibet hora venit 
Respicit ad nullos Lachesis communis honores 

Nec curam ullius nobilitatis habét 
Parcere nec senibus nec parcere novit ephebis 

Non a formoso continet ore manus 
Nos stulti longos nobis promittimus annos 

Linquendas aliis et cumulamus opes." — 

Déli oldalon: „Eccles. 1 4 : 13—19. Északi ol-
dalon: Job 19: 25, 26, 27. szentirásbeli helyek 
olvashatók. — Általellenben ezen sír-emlékkel 
van, déli oldalon, egy, valaha három ülést adott 
márvány-kőpad csínos metszetű rámázattal, mit 
három részre osztott felírás nélküli táblának hely-
telenül nevez B. J., mert az ülés 's előtte álló 
lépcső mutatja, mi czélra szolgált hajdan e' hely, 
a' főoltártól délre, ha szinte most, rendeltetését 
vesztve, 's hajdani kényelmes párnáitól megfosz-
tatva, üléssel nem kínálkozik is. — Mit B. J. fa-
lusi kőműves állal épült, 's alatta hosszában végig 
futó lyukkal, valami ravatal formának nevez, — 
az a' hajdankori főoltár alapja, mellyhez hasonlót, 
bár felényit, kettőt láthatni e' templomban, 's ki 
tudja, mellyik olasz mester müve? — 's rajta,ko-
porsó alakú födél alatt, Báthori Gábor veres már-
vány szobra, — 1813-ik év óta — mikor e' he-
lyet Fenséges Nádor ö herczegsége látogatásával 
szerencséltette; — 's ha megsúgnám B. J-nek, 
kinek rendeletéből tétetett az említett 's azelőtt 
földszint heverő, ketté-tört szobor e' helyre, a' 
balgatagul bánnak vele kifejezést pirulva vonná 
vissza. A' tíz láb hosszú 's nyolcz láb magos ol-
tár alapja előtt, egyszerű három sírboltban nyu-
gosznak három Báthoriak, a' már említett István, 
Gábor, 's a' kenyérmezei hős, István, kinek haj-
dan sírboltját márvány-emlékkő diszíté, melly-
nek azonban most semmi nyoma. A' rajta volt 
versek, Szathmármegye leírásában (Szirmayló\% 
ugy a' több tudnivalók ezen templomról, néhai 
Budai Ézsaiás Magyarország históriájában ol-
vashatók.*) S o l t é s z G e d e o n , 

nyír-báthori lelkész. 
\ i 

* ) Mi e' templomnak építészeti csínjával Össze nem illő, 
's B. J. által t e m p l o m a l j á b ó l k i r í v ó s é r t ő 
h a n y a g s á g n a k nevezett 's túlságosan megrótt hi-
bákat illeti: Az ezelőtt hetven évekkel készült széke-
ket, míg módja leend e szegény gyülekezetnek, he-
lyökhe ujabbakat 's az épület diszével összehangzób-
bakat csináltatni — ha B J. megengedi — használni 
akarjuk. Továbbá a' templom nyugoti végén, öt öl ma-
gosságra, öles vastagságú falból, kiálló és nem l e t ö r t 
gerendák, orgona alapjául használandók; — a' nem 



S z e n t l a n t . 
Krisztus egyháza. 

( S e l n e c k e r szerint L u g o s s y J ó z s e f . 4 ) 

Úr KrisztusunkI maradj velünk! 
Mert ránk borúla éjelünk; 

Ne hagyd lehunyni szent igéd1 

Világoló szövétnekét. 

E' vészre dölt, megtévedett 
Időkben adj erős hi tet , 

Hogy ősigéd' 's szentségeid' 
Tisztán megtartsák híveid. 

Egyházadat segéld, tarsd meg, 
Bár néped álnok, res t , hideg ; 

Igédre hozz áldást, derűt, 
Hogy terjedezzen mindenütt. 

e z e k a l a t t , hanem a' székek alatt elnyújtott, 's 
templom fala seprésére használtatni szokott, hét öl hosz-
szu lajtorját, ha alkalmasabb helyet mutathat B. J., va-
lamint a' jól elrejtett h o m b á r t is, szívesen eltetetjük, 
bár senkinek útjában nincs 's nem is lehet; végre a' 
B á t h o r i a k s í r b o l t j á n a k roszul keresztelt, 's 
beszakadt sírbolt, végső székek alatt, szükségesképen 
berakatandó. — Egyébiránt, ha tudná B. J„ hogy egy -
házunk, az 1834-hi földrengés ó ta , részint földrengés 
által okozott romlások kiigazítására, részint ablakokra,— 
mellyeket B. J. figyelmére sem méltatott, pedig hozzá-
jok hasonlókat aligha látott — részint harangokra, esz-
tendönkénti szokott költségein kívül, több mint tízezer 
forintot költött, 's miből? — négyszáz 's néhány forin-
tot kivéve — önkénytes adakozásból: kétségkívül e' 
templomba léptével, nem a' mostan élőknek nagyobb 
részint nem tulajdonítható hibákat, rótta volna meg — 
hanem, az általa híven rajzolt boltozatra függesztvén 
szemeit, kérdezte volna: Mikor és miért húzattak ke-
resztül a" boltozat alatt, olly nagy kötő-vasak számsze-
rént 7 's egy-egy tizennégy mázsát nyomó ? Mire való 
a' boltozaton látható "s köveket felszorító, fönt csavar-
ral ellátott hatodfél száz vaskapocs? Mibe kerülhete a1 

hét öl magos 's hét láb széles, számszerént öt ablaknak 
templom régiségéhez 's nagyszerűségéhez alkalmazott 
üvegezése ? 'S az egyháznak, temploma szépítésére tö-
rekedő, bár czélt még egészen nem érhetett buzgóságát, 
méltányolva, azon óhajtásommal hagyta volna el e'szent 
helyet: Bárcsak, kik e'templom szépítésére 's jó karban 
tartására terveznek, — mit tenni, szóval könnyű, végre-
hajtani tettlegesen nehéz — ugyanazok segédkezet is 
nyújtanának! S. G. 

*) M. évi Lapunk 51-dik számában említők, hogy a' wür-
tembergi Énekes-könyvet (Stuttgart 1 8 4 3 ) aligha ad-
hatjuk egészben magyarul. A' lefordított darabok k ö -
zöl tehát koronként a' Szent-lantban közlendüok né-
hányat, a' beküldőitekből Adunk itt egyet Selnecker, 
Melanchton tanítványa- 's barátjától, ki szül. 15ö2ben, 
Lipcsében theologia professora 's udvari pap volt, meg-
hala 1592-ben. Az ének, költői szempontból tekintve 
azt, eléggé gyönge 's csak sajnálnunk ke l l . hogy lefor-
dítás végett szigethi oktató L u g o s s y J ó z s e f urnák 
jutott, ki, mint tudományosan képzett férfiú, iró 's jeles 
költő, a' legnehezebb darabbal megbirkozhatik vala, 
eredetit pedig remeket adandhatott. 

T ö r ö k . 

Igédnél ébren állj te őrt, 
Bún, tes t , világ ne hányjon tőrt; 

Egyházad' óvja kegyelem , 
Csend, béke, egység, türelem. 

Dolgunk komor szint váltogat, 
Nyugtunk sehol nincs itt alatt; 

Sok pártdüh, ábránd , szakadás 
Terjeng, miként hab-áradás: 

Alázd i 1 büszke lelkeket, 
Kik fennen hordva fejőket, 

Ujítnak untalan, 's pedig 
Csak szent tanod' fertőztetik. 

Az ü g y , mellyért fegyverkezénk, 
Te szent ügyed, nem a' mienk: 

Azért , Uram! légy gyámolunk, 
Kik, biiva benned, harczolunk. 

Igéd szivünknek őrpaizs, 
Ez védje szentegyházad' i s ; 

Hagyd meg nekünk ezt, 's semmi kincs, 
Mellyért szivünk esengne, nincs. 

Igédben élünk és halunk, 
Mig föl Tehozzád szárnyalunk, 

Hol nem csorog többé könyár, 
'S ránk fényhajlékod' üdve vár. 

V e g y e s e k . 
Pótlék a' tűz által károsult mls-

kolczl ref. egyház részére tett atla-
kozá«ok j egyzékéhez . *) I Testületek 
gyűjteménye vagy adománya: Prot. E. Isk. Lap 
szerkesztőségének ujabb gyűjteménye 119 f. 32 
kr., solti egyházmegyében gyűlt 191 f. 13 kr., 
külsösomogyiban 112 f. 13 kr., dunántuli egy-
házkerületben ujabban gyüll 41 f. 54 kr . , 'kecs-
keméti egyházmegyében 68 f. 9 l / 2 kr.,békés-bá-
náti megye részéről ujabban küldetett 34 kr., mar-
maros-ugocsai gyűjt. 172 f.36 kr., heves-nagy-
kunsági 132 f. 29 kr. hajdú Hadház város adom. 
41 f. 36 kr. — 

II. Magánosaktól érkezett Jelenfy N. ur adom. 
25 f , gr. Teleky Józsefné ö nagysága adom. 100 
f., Bató István adom. 25 f. — És igy a' teljes 
segedelmi összeg, mellyért a' gyámolt egyház az 
illetőknek ujabban is köszönetet mond, tes» 7395 
ftot 41 krt váltó czédulában. — Egyháztanácsi 
megbízásból közli P a p p J á n o s . 

Nyilatkozat. Az Egyházi Lap t. szer-
kesztőségét bizonyságul fölhíva jelentem, hogy én 
a' bánomfalvai becsempésztetésröl egy betűt sem 
irtam. J e s z e n s z k y L á s z l ó . 

*) Az első jegyzékbe, melly 1844-k i 2 9 sz. alatt olvas-
ható, közlő részéről azon hiba csúszott be, hogy a' mező-
földi egyházmegye 9 7 ft. 18 kr. és a' pápai egyház-
megye 1 8 ft. 59 kr. adománya, azonkívül, hogy a' du-
nántúlról érkezett segedelmekbe beszámítatott, külön 
is, és igy kétszer tétetett ki. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
4. szám. Negyedik évi folyamat. Jan. 26. 1845. 

Jeder der Kirchen, in dem Umfange des Staatsgebíets. müssen, da die Staatsgewalt keine religiöse 
Meinung vor der andern privilegiren kann, auf gleicte YVeise die Rechte der Autonomie und der 
Corporation zustehen, und welcher von ihnen auch die Bürger angehőren mögen, so darf doch 
um ihres kirchlichen Bekentnisses willen, kein Unferschied in Ansehung bürgerlicher und 
politischer Rechte unter ihnen Slatt finden. Pahl. 

TARTALOM: Status-vallás. J a k a b f a l v a y F e r e n c z . — 
Protestáns gyámintézet. — Protestáns gyámintézet alapsza-
bályai. — Liturgiái jegyzetek, különösen a' házasság meg-
kötésére nézve. Z—y. — — Nógrádi evang. egyházmegyei 
kisgyűlés. Terray Károly . — Könyvismertetés és aján-
lás. — Szent-lant. — Vegyes közlemények. — 

Status-vallás. 
Az istenség eszméjét a' természet mindenha-

tóságához kötve, az emberek a'physicai hatalma-
kat istenítették, mellyektöl látszott függeni so r -
suk, és alkottak vallásokat, mellyek szükségökkel, 
egy nyilvános hatalom oltalma alatt, olly közvet-
len viszonyokban állottak,hogy közel volt a" gon-
dolat: vallást egy köz-, nyilvános tisztelet által a' 
status-társaság érdekeivel egybehangzásba hozni, 
's ennek ugy alárendelni, hogy az a1 társasági vi-
szonyokra károsan ne hathasson, — söt erőt, álr 
landóságot kölcsönözz in a' polgári társaságnak. 
E ' czél a' vallásosnak a' status-társaságival lett 
benső egybekötése által ei is éretett. 

Eleinte minden nemzetségek házi vagy ma-
gány isten-tiszteletet gyakorlottak, mellyekbe 
voltak szőve a' nemzetség tagjai közti jogviszo-
nyok. Ezen nemzetségi isten-tiszteletből fejlett 
ki a' nemzeti isten-tisztelet. A' nemzetség feje, 
mint atyja egy nagy családnak, volt legfőbb, vagy-
is egyedüli papja a' nemzetségnek. Ha jogaikra 
nézve egyenlők voltak a' nemzetség r é szese^ 
elö-állott a' köz- istentiszteletre egyesítő középe-
pont szüksége, míg a1 dolog természetes folyása 
okozá, hogy a1 nemzetségnek külső viszonyai is 
illy vallás oltalma alá rendeltetvén, kötések 's b é -
ke-szerződések, — áldozatok 's más istentiszteleti 
szokások által — erősíttessenek meg. Midőn p e -
dig a' nemzetség nemzetté szaporodott, 's ez ma-
gát több egymástól független nemzetségekre sza-
kasztotta : akkor bizonyos napokon egyesültek a' 
köz nemzet-isten tiszteletére, hogy az által s z ^ 
mazásuk egységét, 's nemzeti szövelségök 'emlé-
kezetét megújíthassák. Igy szolgált a' belső ljékét 

•biztosító vallás, egyszersmind a ' külső feéke íerc-
tarlásának zálogául is, 

A' tekintélyes ó-idő status-bölcsei 's tör-
vényhozói általán osztoztak a1 status-vallásnak 
nemcsak hasznos, söt szükséges volta felőli véle-
ményben ; mivel a' külső törvényeket hibásoknak 
tartva, módot kerestek, mikép lehessen az emberek 
akarata fölött uralkodva, egyszersmind tettökurai-
vá is lenni. E ' czélra legsikeresebb eszközül sze-
meltek ki egy vallást, melly a' közélet viszonyaival 
annyira egybeforrt, hogy a' kettőt egynek lehetne 
tartani. Ehez járult a' kornak azon uralkodó esz-
méje, hogy a' polgárok java mindenkor a' status 
jólléte által föltételeztetik, — igy a' status, a1 

helyett, hogy pusztán eszköz, — mint czél tekin-
tetett, és a' polgári 's egyházi szabadságot a' 
polilicai mindig háttérbe szorította. E ' nézetből 
áldoztatott fel ollykor vallási szabadság is a' sta-
tusnak, s bilincseltetek minden polgár status-val-
láshoz A' köztársaságokban a' vallás kevesebb 
vészéiylyel lehet status-intézvény, és a' papság, 
mint hivatalnokság a' status-szolgálatában, — 
mert kivált az absolut monarchiákban a1 vallás és 
papság a' status-hatalom kezében a1 helyett, hogy 
azt mérsékelné és korlátozná, könnyen eszközzé 
aljasulha!. 

Alhenaeben vallás a'statussal szorosan egybe-
olvadt, 's amaz mintegy alapja vala ennek. A' ki 
vallás ellen bűnhődött, mint status-fogoly itélte-
tptt, 4e nem papi testület, sem egyes papok, hanem 
miiideírfcor status-hivatalnokok által, — mivel 
nálok nem volt külön papirend, ámbár a' papi hi-
vatal némelly templomoknál mint familiai tulajdon 
tekintetett. 

Oarthago története példáját mutatja fel annak, 
milly rettentő a' status-vallás uralkodása, hol 
nemcsak közveszély de győzelem idején i s , l eg -
szeíjff gyermekek, férfiak, asszonyok áldoztattak; 
é^czből isten-szobrok állíttattak tüzzel-teljes ke-
mencze felé nyújtott karokkal, mellyekre az á r -
tatlan gyermekek zene közt tétettek, hogy némán 
állott anyák szemeláttára gördüljenek az égő ke -
menczébe, — mert a' status-vallás ugy kívánta. 

Az ó rómaiak is, más ó-kor népeivel, eleitől 
fogva birtak status-vallással. — A' római j og -

4 



rendszernek alapja volt a' status és vallás egy-
ségének eszméje; és Rómában a' vallás szolgái, 
mivel ott status-vallás volt, mindenkor mint status 
hivatalnokai tekintettek. Ezen viszonya a* vallás-
nak a* statushoz a' római birodalomban legfonto-
sabb következményű lett a* mai időkig, mivel az 
ó-római fogalom a* status-vallásról, a' keresz-
tyénségnek Constantin alatt a' római birodalomba 
lett bevitele alkalmával, a* keresztyén vallásra is 
át-vitetett, 's ez is mint status-vallás lépett föl. 

A' Reformatio idejeig egész közép-koron át 
tagadhatlanul Európának nagyobb részében a' róm. 
cath. egyház volt egyedüli kizárólagos status-
vallás, — a' midőn a' keresztyénség fölötti egyed-
uralma, a* keleti görög egyház elszakadása, 's a' 
protestáns hitfelek támadása által, elveszett. A' 
protestantismust elfogadott tartományokban a' 
protestáns, az Orosz-birodalomban az orthodox 
görög-egyház emeltetett uralkodó egyházzá. Igy 
álltak fel többféle status-egyházak, különböző 
vallás-felekezetek között, több vagy kevesebb 
eltürésökkel más felekezetüeknek, vagy minden 
polgári jogokból lett teljes kirekesztésökkel. Több 
európai országokban mindazáltal a' catholicismus 
kizárólag tartá fen magát. A1 vestfáliai béke által 
ismertetett el mindkét felekezetű protestáns egy-
háznak status-egyház-formálhatási joga Német-
országban , mialatt catholicusok és protestánsok 
egymást, magok belső viszonyaikat illetőleg, a' 
collegialis rendszer jogai szerint, egymástól füg-
getlenül tűrik. 

A* catholicismustól elvált német tartományo-
kon kivül Hollandia és a' három scandinaviai or-
szág emelte a' protestáns vallást status- egyházzá. 
Angliában sajátságos status-egyházzá alakult a' 
protestáns egyház, ámbár elfogadott elvei legke-
vesbbé sem jogosíthatják kizáró, 's status-egyház 
formálására; mivel a* protestantismus ellentéte a' 
catholicismus stabilitási , egyedül-idvezítöi 's 
egyedül uralkodási elveinek. A' protestantismus 
elve a' formákra nézve: nyugott haladás, ok-
szerű türelem/s szabadság; velejére nézve pedig: 
lelkiösmeret 's hitszabadság; 's igy következet-
lenség magát a' status-társaság egyedül uralkodó 
hitfelekezetének vallani. 

Frankhonban régidő óta a' cath. vallás ural-
kodó és status-vallás, meliyet XIV dik Lajos 
egyedüli vallássá akart alakítani. Az Alpeseken 
túli félszigeten, u. m. a' Pyrenein, minden olasz 
tartományokban, Spanyolhonban és Portugalliában, 
mai időkig a' rom. cath. vallás kizárólag tartotta 
fen magát, a' nélkül, hogy más felekezetireknek 
nyilvános istentisztelet engedtetnék. Nem külön-
ben Brasiliában 's déli Amerikának most függet-
len, egykori volt spanyol gyarmataiban. 

Oroszországban az orthodox görög-egyház 
orosz egyháza a' czár főnöklete alatt. Politica kí-
vánta ott, hogy a' vallásos és egyházi élet a' v i -
lágival egybe-olvadjon, azaz, orosz görög-egy-

ház és Oroszország egyet jelentsen. A* görög-egy-
ház az orosz nemzeti elemeket életre hítta, birta, 
beszentelte, *s alapja lön az orosz nemzetiségnek, 
akkor, midőn az, mint status-vallás ügyesen vá-
lasztott eszköz a' tudatlan népnek szenvedőleges 
engedelmességben tartására, 's olly tulajdonoknak 
a1 népbe át-plántálására, mellyeken az önkény 
kórói leginkább tenyésznek. 

Egészen feltűnő ellentétben áll azonban sza-
bad Északamerika, egyházi ügyeiben, az ó-világ 
országaival. Ott teljesen el van különözve a* sta-
tus az egyháztól, a* vallásos szabályok a* politi-
kaiaktól ; nem találni ott sem egybe-olvadását a' 
kettőnek, sem egyike alárendelését másikának. 
Uralkodó, kiváltságolt, vagy statushatalom által 
pártfogolt egyház ott nem létez. Sőt a' Iegtöké-
lyesebb vallás- és hitszabadság él nálok, 's nem 
puszta türelem vagy eltűrés, mint Európában, és 
él a* számos, különböző ugyan, de egymás mellett 
békében megférő hitfelekezetüeknek az isten-
tiszteletre szükségesek megszerzésére szabad á l -
dozat-készség elve, A* status-egyház elve nálok 
teljesen el van vetve. Költségeiket magok fede-
zik. Nem tárták remélhetönek, hogy papi rend, 
mellyröl a' status gondoskodik, hivatásában olly 
szorgalmas lehessen, mint azok, kiknek érdemök 
saját belső értékök 's hasznos voltuk által latol-
tatnak. Ugy vélték, hogy épen az egyházi köz-
ségeknek a* politicai tekintélyektől való teljes el-
választása , 's az istentisztelet költségeinek az 
illető hitsorsosok által leendő fedezésével, a' nél-
kül, hogy a' statusok vagy kormányaik által egy 
nagyobb érdemű 's hatályosabb papi rend állíttat-
nék fel, mint az angol fő-egyház felmutathat, a* 
valódi vallásosságot jobban előmozdítandják. F ő -
elsőbbsége ezen amerikai rendszernek az európai 
fölött az, hogy minden összeütközés az egyházi 
és világi egyesületek között kivan kerülve ; szo-
ros elválasztása a' vallásosnak a'politicaitól, egy-
háznak a' statustól egyrészről biztosítja a' status-
hatalmat, midőn másrészről megóv a' leikinek a* 
világival való azonosítása ellen. A' vallásos é r -
zelem azonban nálok nem hogy fogyna, sőt bár-
melly európai tartományival versenyezhet. — Az 
amerikaiak erkölcsi állapotjokról lásd: Die Ame-
rikaner in ihren moralischen, 'politischen und g e -
sellschaftlichen Verhaltnissen. Stuttg. und Tübing 
1837. Francis P. Grund, és Julius" Nordamerikas 
sittliche Zustande Bd. 1. Leipz. 1839. 

Egyébiránt a* franczia forradalomig 's még 
jóval azután is Némethonban mind a' protestáns, 
mind a- catholicus tartományokban ismeretlen volt 
a' korlátlan lelkiösmeret- és vallás-szabadság, 's 
jog-különbség volt az uralkodó status-egyház és 
más egyházak között, mert mindig a' világi ha-
talom szeszélyétől függött, az egyház szabadságát 
kiterjeszteni vagy korlátolni. Csak a' NapoIeon 
alakította német-tartományokban volt első példája 
annak, midőn törvényben mondatott ki mindenki-



nek, vallásszinezet nélkül, törvény előtti egyen-
lősége , 's minden polgári jogokkal élhetes sza-
badsága. A1 franczia forradalomig majd minden 
status- férfiak, még a* legelfogulatlanabb politi-
cusokat sem véve k i , elkerülhetlennek vallották, 
egy a' statussal szorosan egybe-kötött uralkodó 
vallásnak szükségét, 's ártalmasnak a' korlátlan 
vallástürelmet 5 p. 0. Hobbes „de Cive" Rousseau 
„Contrat social"-jában azon elvből indultak ki, 
hogy a' statusnak csak egy, minden polgárt köte-
lező vallása legyen és lehet, 's annak alakítását, 
módosítását, változtatását egyedül az uralkodó 
akaratától kívánták felfüggeszteni, Igy véleked-
tek az angol publicisták is, részint egy kiváltsá-
ságolt vallás szükségéről, részint a' vallássza-
badság megszorításának szükséges voltáról. 
Még az ujabb időbeli Bürke is az angol status-
egyház jótékony hatásának tulajdonítá, hogy An-
golhonban a' franczia forradalom visszhangra nem 
talált. Igy Helvetius, a' protestáns Necker. Za-
chariá bizonyos körülmények közt a* monarchiák-
ban találta szükségét a1 kiváltságolt status-vallás-
nak. Az európai fejedelmek közt II—dik Fridrik 
semmi kiváltságolt egyházat nem akart , hanem 
közös hit-szabadságot: utódja azonban más irány-
ban működött. II-dik József annyit nem tehetett, 
mint II-dik Fridrik. 

A* mostani kor status-bölcsei pedig egyhan-
gúlag abban egyeznek meg, hogy egy status-
egyház alakítása mind okosság-, mind jogelleni, 
's nem egyéb, mint az erösebb hatalmának gyakor-
lata (Faustrecht) és igy minden felvilágosult, józan 
politikai elvekkel ellenkező 's el nem fogadható, 
— melly azonkívül, hogy minden tökélyesedést 
gátol, a' világi hatalomnak is csak ideiglenes tá-
masza ; magában hordja az enyészet csiráját is; 
*s csak addig védi a' statust, míg a'physicai erő is 
részén áll; mivel az egyház, — lelki kiképzö-
dés, nevelés, összes erkölcs-vallási szükségek, 
gyöződés, reményökre nézve végtelen különböző 
egyének összegéből áll, kik a* magok czéljaiknak 
a' statuséval való egyesítésök föltétele alatt, tel-
jesen egyenlő jogokat 's védelmet követelhetnek 
a' kormánytól. Pőlitz igy szól II-ik kötet „Staats-
wissenschaftliche Vorlesungen" Leipzig 1832: 
„Már magában bizonyos elsőbbség" p. 0. több jo-
gok adása, vagy bármelly egyház szolgáinak 
gazdagabb ellátása, néma jogsértése lenne más 
egyenjogú egyháznak." Krug azt mondja: ,, Jog-
szerüleg uralkodó egyház nem lehel, melly vagy 
statuson, vagy más egyházak felett uralkodjék; — 
ha jó pártfogolt vallás, nincs szüksége külső ol-
talomra^ mellyet önerkölcsi ereje által különben 
is kivi hat." Mittermayer így: ,,a' status által nem 
jótéteményezett felekezetek ugy állnak,mint hátra-
tolottak és sértettek; jogkülönbség alakúi a' sta-
tus-polgárok között, térítések csalárd nemei űzik 

. játékaikat, 's kölcsönös keresztyéni szeretet he -
lyét visszavonások foglalják el. Az illy hitfele-

kezet, mint a' melly a' statust nem érdekli, legfö-
Iebb türetett lenne, 's az ugy-nevezett Türelem 
azon magas leereszkedés, mellyet a' türött kény-
szerülve elhordoz ugyan, de magányában kár-
hoztat, a* keresztyén felekezeteknek — mint kü-
lönböző utaknak egy közös czél felé — valódi 
békés egymás melletti maradásukat csak akadá-
lyozná 's széllyel-bontaná." 

A' törvényhozónak magos hivatása csak abban 
állhat, hogy minden vallás iránt egyenlő kimélés-
's megismeréssel viseltessék; kerüljön mindent, 
mi csak azon gyanút ébreszthetné is, hogy egy, 
vagy más vallás, bár titkon is, másik felett vé -
delmeztetik. Törvények külső engedelmességet 
követelhetnek csak a1 társaság tagjaitól, a' belső 
embert pedig Isten egyedül, nem gyáva halandó 
Ítélheti. 

Mellyik vallás kedvezőbb már egy status-
egyház alakítására ? itt vitatni a' hely szűke nem 
engedi: megjegyzendő azonban, hogy némellyek 
a' cath. vallást épen nem tartják azon okból a1 

protestáns egyházénál alkalmasbnak a' status-
egyház alakítására, mivel a1 cath. tartományok-
ban a' pápai hatalom mindig bizonyos választó-fal 
volt a' statusnak az egyházzal való teljes egybe-
olvadása ellen, akkor , midőn a' protestánsoknál 
a" világi uralkodó a' summus Episcopus, — mi 
által status és egyház egy főnök alatt elválhatlan 
egységet képeztek. — Felsö-Kékeden 1844-dik 
év julius 23-kán. 

J a k a b f a l v a y F e r e n c z *) 

Protestáns gyámintézet. 
A' magyarhoni egyházak és iskolák kezdettől 

fogva mostanig keletkezésöket és fenmaradásu-
kat csaknem kizárólag azon áldozatoknak köszö-
nik, mellyeket a' vallás szeretetétől ihletett 
egyes hitsorsosok az egyház oltárára raktanak 
le. A' jelenkor örökhálával emlékezik vissza 
azon buzgó elődökre, kik e' tekintetben magas 
példát hagytanak nekünk. A1 mostan élők nem fe -
ledhetik , hogy legrégibb gyülekezetink és isko-
láink, az ezekben működő lelkészek és oktatók, a' 
templom- és iskolaépületek, a' tanuló-ifjuság fel-
segítésére honn eskün alapított gazdag jutalomdí-
jak, a' vallásos, tudományos és polgári élet mind 
meg annyi elkerülhetlen eszközei, nagyobb r é -
szint buzgó apáiknak müvei. 

Nem modhatnók ugyan, hogy a'jelen század-
nak, ha a'multakra visszatekint's velők egybeveti 
magát pirulnia kellene; mert a' tapasztalás azt bi-
zonyítja, hogy az adakozási buzgalom és az 

*) Tekintetes Jakabfalvay Ferencz nrnak e" czíkkért, 
mellyet csak e' napokban vett által, szíves köszönetei 
mond alúlirott szerkesztő, 'f hogy Lapunkban minél 
többször szólaljanak meg világi uraink, közleményeik 
iránt figyelmet igér T ö r ő k . 



egyház iránti tettleges részvét hitünk sorsaiban 
még ma is él és isten és emberek előtt kedves 
áldozatokban nyilatkozik. De a' tapasztalás azt is 
bizonyítja, hogy az eddigi segedelmezési kére-
getések , a' supplicatiok, legatiok, albisatiok a' 
mellett, hogy czélhoz nem vezetnek, mind* a' 
kéregetökre, mind a' megkeresettekre nézve tete-
mes kellemetlenséggel vannak egybekötve, azok-
nál, hogy többet ne említsünk, idejök pazarlásá-
val , ezeknél az adakozási készség csökkentésé-
vel; hogy az adományok nem mindig jutnak el 
azon czélhoz, mellyre szánva voltak; végre, a' mi 
legfőbb, nem gyűlnek be annyi mennyiségben , 
mennyi a' szükség nagyságához képest kívántat-
hatnék. Ide járul azon magában örvendetes ese-
mény is, hogy mióta Il-ik József magasztalt em-
lékezetű nagy királyunknak, a' protestáns egy-
házat atyai karokkal védő szelleme, örökség gya-
nánt szállott koronás utódaira, a' hit és léleksza-
badság nyomán számos uj egyház keletkezett 
hazánkban, mellyek az egyedüli kutforrást az 
egyesek önkénytés áldozatait, ha ki nem meríték is, 
legalább — az említetteken kivül azon okból is, 
mivel a' filiák elestével a* régi anyaegyházak is 
meggyengülvén, szinte segedelemre szorultak 
— nagy mértékben csökkentették azt. Melly gyö-
keres bajon gyökeresen segítendő, az evang. 
egyházak egyetemes közgyűlése az 1843dik év-
ben egy választmányt nevezett ki olly megbízással, 
hogy az adna véleményt a' felöl: hogyan lehetne az 
egyházi és iskolai élet legkiáltóbb szükségein jugy 
segíteni, hogy a' közös inség közös áldozatok utján 
sziintettetnék meg. A' választmány az 1844dik 
évi egyetemes gyűlésnek benyújtván munkálatát, 
abban egy protestáns gyámintézet felállítását sür-
gelé, melyhez minden egyes gyülekezetnek kel-
lene esatlakoznia. Az egyetemes gyűlés az emlí-
tett gyámintézet tervét egészben helyeselvén, a n -
nak életbe léptetését jegyzőkönyvileg kimondá 's 
egyes hitsorsosok buzgóságára bizá. Ennek kö-
vetkeztében az 1844dik év sept. 4én hitsorso-
saink közöl számosan gyűltek egybe b. Prónny 
Albert ur, mint az az évi egyetemes gyűlés he-
lyettes elnökénél, 's a választmány munkálatát 's 
az általa tervezett gyámintézet alapszabályait fe l -
olvasván, abban egyeztek meg, hogy azt még uj 
vizsgálat alá vetendik ugyan, de mindazonállal az 
egyetemes gyűlés határozatával egyetértöleg, a' 
gyámintézetet ezennel életbe léptetik, 's magokat 
—az azonnalévenként fizetendő adakozást 1844re 
lefizetvén — annak tagjainak vallják. Hogy pe-
dig czéljaik felé annál biztosabban haladhassanak, 
egyhangúlag Szirraay Adám septemvir ő méltó-
ságát elnökül választván, megkérték: hogy a' gyám-
intézet ügyeinek elrendezését 's az e' részben 
történendő tanácskozások vesérletét felvállalni szí-
veskednék., Szirmay Adám ur ö méltósága ezen 
bizodalomteljes kérelemnek készségesen hódolva, 
az elnökséget elvállalni kegyes volt, 's mintán az 

1844dik évi oct. 6án folytatva ugyanazon hó 
9kén és az 1845dik jan. 4én elnöksége alatt t a r -
tott népes gyűlésekben, a' gyámintézet alapsza-
bályai, bővebb tanácskozás és megvitatás alól ki-
kerülvén, megerősíttettek 's kihirdeltetésök elhatá-
roztatott. Minek következtében közöljük a' protes-
táns gyámintézet alapszabályait. 

IVfttestan** syáiiimtczct alap-
szabályaid 

í. A' gyámintézet czélja. A' gyámintézetnek 
egyediili czélja, az apostol ezen szavaiból indu-
lólag (Galat. 6 , 10.): „tegyünk jót mindenkivel, 
leginkább pedig hitünk sorsosival' — az egyházi 
és iskolai élet eszközeiben szűkölködő magyar-
honi prot. gyülekezetek biztosabb és czélirányo-
sabb felsegélése. 

II. A! gyámintézet szerkezete. Tapasztaltat-
ván, mikint az eddig divatozott egyházi és iskolai 
kéregetések, az úgynevezett albizatiók, suppli-
catiók, collecták 's a' t. — nemcsak hogy vissza-
élésekre szolgáltatának alkalmat, hanem egy-
szersmind a" segedelmezés kiosztását'is jóval csök-
kenték , és a' kiosztottat csak czél- és arányta-
lanul szivárogtaták szét a' szűkölködők közt; 
ugyan ennélfogva az 184 Id.k évi sept. lsö nap-
jain tartott négy superint. egyetemes gyűlés ta-
nácskozásainak következtében egy olly közép-
ponti gyámolító intézet hozatott létre, melly az 
ö n k é n y t é s adakozásokat, községi és esperes-
ségi gyámintézetek és választmányok állal be-
szedeti, kik viszont a' beszedett pénzösszegnek 
alább megnevezendő részét a' központi gyámín-
tézeti választmánynak — a' szűkölködő gyüleke-
zetekről! tudósításokkal együtt — kezelés végett 
beküldi Mellyek értelmében a'gyámintézet czél-
jának elérésére, mind a'gyülekezeti érdek, taind 
a' központosítás tekintetéből, alakulnak egyfelől: 
községi gyámintézetek, — esperességi gyáminté-
zeti választmányok, — és középponti gyáminté-
zeti választmány; másfelöl: gyámintézeti képvi-
seleti gyűlések, — és gyámiidézeti nagygyűlés. 

III. Községi gyámintézet. — A' gyámintézet-
hez csatlakozó minden község saját kebelében 
egy választmányt nevez, melly a' gyámintézet 
kebelbeli egyes tagjaitól az adományokat besze-
di , azokról a' községbeli egyes tagoknak számot 
ad, 's a' begyült adományoknak egyik felét a1 

központi választmányhoz — az alább megneve-
zendő ulon és időben — beküldi; másik feléről 
pedig szabadon rendelkezik a' gyámintézet közös 
czéljának érdekében 

IV. Esperességi gyámintézeti választmány. 
— Minthogy a' központi választmány csak ugy 
működhetik sikeresen , ha a' gyámintézeti ügyek 
igazgatása egyszeriisíttetik, mi elérhetlen volna , 
ha minden egyes községi gyámintézettel közvet-
len levelezésben állana; mindenegyes esperes-
séghez tartozó gyámintézetek öszpontositása vé-



gett egy esperességi gyámintézeti választmány 
választandó, mellynek tiszte: 

1) Az esperességhez tartozó községi gyám-
intézetek évi adományait beszedni. 

2) Az egyes gyülekezetektől a" központi vá-
lasztmányhoz intézett segedelmezési folyamodá-
sokat rendeltetésök helyére juttatni. 

3) Mind az adományokat, mind a' folyamo-
dásokat , valamint a' kebelbeli községi gyáminté-
zetek. mibenlétét tárgyazó tudósítását is , a' köz-
ponti választmányhoz, minden év julius Íjéig be-
küldeni. 

V. Középponti gyámintézeti választmány. 
ÍJ Elnöke és tagjai. A' középponti választ-

mány áll: egy elnökből és 10 választmányi tag 
ból, kik mindnyájan a' képviseleti gyűlés álta 
szavazatok általános többségével választatnak. 

2J A' közp. választmány elrendezése. A' k. 
ponti.választmány, saját felelősége mellett, v á -
laszt : egy pénztárnokot, egy ellenőrt, két titok-
nokot ,. kik egyszersmind levéltárnokok és a' kik 
mindnyájan a' választmányi gyűlésben szavazat-
tal bírnak , de egyszersmind a' választmányi f e -
lelőségben részt vesznek. Mind ezeknek Pesten 
kell tartózkodniok. A' tagok és hivatalnokok' díj 
nélkül viselendik hivatalaikat, egyedül a' titok-
nokok mellé egy fizetéses irnok alkalmazandó. 

3) A k, ponti választmány kiegészítése. Az 
elnök, a' tagok fele és minden tisztviselő, min-
den három évben kilépnek, kik azonban ismét 
választhatók. A' kilépés — a' választmányi ta-
gokra nézve — első ízben sors utján, későbben 
a1 hivatalviselés ideje szerint történik. 

4J A' k. ponti választmány helyzete. A kö-
zépponti választmány az összes gyámintézelet ál-
landóan képviseli: ennélfogva az összes intézetet 
illető leveleket átveszi, a1 jegyzőkönyvbe beig-
tatja 's határozatot hoz reájok; szintúgy veszi át 
az összes gyámintézet évi számadásait: és az il-
lető községi intézeteket ellátja szükséges tudósí-
tások- és utasításokkal 

5J A'k. ponti választmány tanácskozásai. Min-
den hónapban — ha szükséges, többször is — ülé-
seket tartand. Érvényes határozatok csak a' sza-
vazók többsége által hozathatnak, határozatho-
zásra, az elnökön kívül, legalább is hat választ-
mányi tagnak jelenléte kívántatik. 

6) Az évi jövedelmek kezelése. A' községi 
gyámintézetek beküldik az esperességi választ-
mányok utján a' k. ponti választmányhoz, illető 
pénzbeli járulványaikat. Az évenkint összegyűlt 
segedelmi pénzeknek csak fele fordítathatik az 
intézet czéljára, másik fele ellenben — pupillaris 
biztosíték mellett — kamatozólag kiadandó, melly-
nek évi kamatai szinte a' tökéhez lesznek csato-
landók mindaddig, míg a1 gyámintézet ezt szük-
ségesnek tartandja , nem annyira tetemes töke 
szerzése levén e' mellett a' czél, hanem inkább 
az, hogy általa előre nem látott nagyobbszerü ál-

dozatot kívánó szükség enyhítessék. Az itt érin-
tett szükség mindig egyedül a* középponti v á -
lasztmánynak okokkal támogatott ajánlata követ-
keztében határoztathatik meg a' képviseleti gyű-
lés által. Minden a* gyámintézet javára teendő 
hagyományok a' k. ponti választmányhoz lesznek 
beküldendők, 's ez által — ha a' végintézmény 
nem ellenzi — mindig a' tökéhez csatolandók , 
mellyek is, a1 gyámintézet főkönyvében a' ha -
gyományos neve alatt és a' beküldő községi in-
tézet megnevezésével, fognak vezettetni. A' fel-
tételek, mellyekhez a' hagyományok vagy az 
ajándékok köttetnek, hiven teljesítendő!?. 

7JGyámintézeli levéltár. Minden, a' gyáminté-
zethez tartozó ok - és kötelező levelek, hivatalos 
levelezések, jelentések, számadások, bevégzett 
jegyzökönyvek 'stb. irományok, a' középponti 
választmány levéltárában fognák tartatni kettős 
zár alatt, mellynek egyik kulcsa az elnöknél, 
másik a' levéltárnoknál lészen. 

8) Középponti pénztár. A' k. ponti választ-
mány a' k. ponti pénztárt kezeli 's ennélfogva a' 
kijelelt töke vagyontökésítése, és az oklevelek 
felől legjobb bélátása szerint gondoskodandik. — 
A begyült pénznek a' szűkölködő gyülekezetek 
közötti kiosztása a'képviseleti gyűlés által adandó 
utasítás szerint tőle függ. Minden év aug. 1-én 
számadásait berekesztendi, mellyeknek igazolá-
sát és további utasítások kiadását a1 képviseleti 
gyűlés tartja fen magának. 

9) A' segedelmezés kiterjedése és feltételei. A' 
segedelmezés csak egyes alakult és alakulandó 
gyülekezetek- és iskoláknak —a1 fenforgók körül-
ményekhez képest — juttathatik. Minden olly 
szűkölködő gyülekezet segedelmezési folymodá-
sához csatolandók: 

a) Határozott megnevezése azon czéloknak, 
mellyek végett a' segedelmezés kéretik. 

b) Az esperes és esperességi felügyelő, vagy 
egyéb hiteles személyek bizonyítványa a' felől, 
hogy az esedező gyülekezetnek a' folyamodás-
ban elősorolt szükségei valóságosak. 

c) Rövid történeti vázlata a' gyülekezet ed-
digi viszonyainak, és pénztára állapotjának hiteles 
kimutatása. 

VI. Gyámintézeti gyűlések. 
A' gyámintézeti gyűlések kétnemüek, t. i. vagy 

képviseleti, vagy közgyűlések. A'képviseleti gyű-
lés az esperességi gyámintézeti választmányok 
által választott, megbízó levelekkel ellátandó ki-
küldöttekből ; az egyetemes ped ig , az egész 
írót. 4 gyámintézet minden megjelenni kívánó 
tagjaiból alakul. 

A) A' képviseleti gyámintézeti gyűlés ha-
tásköre. 

ÍJ A1 középponti választmány elnökét, ki 
egyszersmind e' gyűlések elnöke is, és tagjait vá -
asztja és azokra nézve utasítást készít. 

2) A' középponti választmánynak az utasítás 



értelmében történt eljárásáról tudósítást adat ma-
gának. 

3) A* pénztárt megvizsgáltatja és az illető 
pénztárnoknak a* felmentő levelet kiadatja. 

4) A* képviseleti és közgyűlés idejét és az 
utóbbinak rendét elhatározza és annak számára 
a* gyámintézet évi állapotát és történetét illető 
kimerítő tudósítást készít. 

B) Gyámintézeti közgyűlés. 
Ennek legközelebbi czélja a* gyámintézet 

minden tagjainak az intézet mibenlétérőli felvilá-
gosítása , a* további részvétnek élesztése, újnak 
ébresztése, és a' kölcsönös czél felé törekvésre 
kölcsönös buzdítás. — Mihezképest az, imával és 
az elnöknek beszédével nyittatván meg, az egész 
gyámintézet állapotját tárgyazó hivatalos tudósí-
tás felolvasásából, a' segedelmet nyert gyüleke-
zetek neveinek kihirdetéséből , és egyéb a* fent-
emlitett czéllal megegyező előadásokból álland. 
Illyen gyűlés minden évben csak egy tartathatik. 

Iiftiirjglat jegyzetek . különösen a' 
házasság megkotesére nézve. 
A' lelkipásztornak, mint liturgusnak, a' ren-

des isteni tisztelet és szent sakramentomok ki-
szolgáltatásán kivül, egyik legfőbb joga 's fogla-
latossága az uj házasok összeadása. — Ezen ösz-
szeadásnak rendi, formája *s részei az úgyneve-
zett Liturgiákban foglaltatnak: hanem annak 
végrehajtása előtt a' lelkipásztor löbb körülmé-
nyekre tartozik vigyázni, mellyek a* házassági 
egybekelést akadályozzák vagy egészen ellenzik. 
Illyen nevezetesen az atyafiság és sógorság bi-
zonyos lépcsői vagy ízei. Ezeknek ismerete tehát 
a' lelkitanítónak nélkülözhetetlen tiszte. Azon 
atyafiságok és sógorságok, mellyekben a* pro-
testánsok közt a' házasság tilos, II. József császár 
házassági ügyben kiadott szabályozásában, a1 13, 
14, 18-dik S-okban, névszerint vannak megne-
vezve. E ' szerint tilos a' házasság. 

13 Két testvér között. 
2 ) Egyik testvér és a' másik testvér gyerme-

kei között. 
3) Két testvér gyermekei, vagy az unokák 

között. 
A' sógorsági tilalomra nézve pedig igy szól 

ugyanazon fejedelmi rendelkezés: tilos a* házas-
ság az egyik házastárs és a* másik házastársnak 
fentebb (13, 14-ik 8-ban) megnevezett atyafiai 
között. — Ezen megnevezett atyafiakon és sógo-
rokon kivül tehát minden más atyafiak és sógorok, 
protestáns egyházi jog szerint, házasságra léphet-
nek egymással. 

II. József csász. ezen szabályozását az 179% 
26. t. cz. 11-dik pontjában megerősíti ezen sza-
vakban : „ 0 felsége az evangélicusokat a' felol-
dozásnak nála leendő keresésétől a* 3-dik vagy 
4- ik ízre nézve, mint már azelőtt József császár 

állal rendeltetett, most és mindenkorra felsza-^ 
badítja." 

Mind a* honi törvény ezen szavai, mind és 
még inkább a* közelebbi 1^3 /4 -d ik országgyű-
lésen hozott vallástörvény, melly megengedi, hogy 
a' vegyes házasságok evangelicus lelkipásztorok 
áltál is érvényesen köttethetnek, szükségessé t e -
szik, hogy az atyafiságok és sógorságok ízeit a* 
protestáns lelkipásztor is tudja számítani biztosan. 
— Ezen számítás szabályai több könyveinkben* 
nevezetesen Köm magyar törvényében, Tóth 
Ferencz erkölcs-tudományában; a' dunamelléki 
egyházi Almanach 1 - ső évi folyamában 'stb. e!6 
vannak adva ugyan bővebben: de azoknak i s -
métlése 's minél egyszerűbb 's világosabb közlése, 
azt hiszem, ezen hirlap hasábjain sem leend ko r -
szerűtlen 's hasztalan. 

Ezen ízek számításában a* következő szabá-
lyokra szükséges figyelmezni: 

I -ö r Az. atyafiságra nézve. 
a) Atyafiaknak neveztetnek, kik egy t ö r -

zsöktől származnak. — Ádámban mindnyájan 
atyafiak vagyunk. 

b) Az atyafiság vagy egyenes vagy oldal-
vonalban van. 

Egyenes atyafiság van azon személyek kö -
zött, kik egymást nemzették 's egymástól szár-
maztak, p.o. fiú, apa, nagyapa közt. — Az egye-
nes vonalban az atyafiak közt végetlen ízig tilos 
a* házasság; és igy Adám, ha feltámadna, nem 
házasodhatnék. 

Oldal vonalban atyafiak, kik egy törzsöktől 
származtak ugyan, de egyik a' másikat nem nem-
zette, p. 0. testvérek. 

c) Az atyafiság ízeit, vagy az atyafiaknak 
egymástól vérségi távolságukat mind a' protes-
tánsok mind a' római catholicusok, a' kánoni jog 
szerint, ekkép számítják: 

1) Az egyenes vonalban: az íz annyi, a* 
mennyi (a ' vonalban) a' személy, egyet kivéve 
p. 0. apa 7s gyermek közölt 1-ső az íz; — nagy 
apa *s unoka között 2-ik íz van, mert három sze-
mély van a* vonalon, t. i. nagy apa, apa, unoka. 

2 ) Az oldal-atyafiságban két vonal levén, 
mindig a' hosszabbik oldalt számítjuk, vagy ha 
egyenlő mind a* két oldal: akkor egyiket akár-
mellyiket; különben a' számílás épen azon sza-
bály szerint esik, mint az egyenes vonalban, t. i. 
a' hány személy van a' köztörzsökig, annyi az íz, 
egyet kivéve, p. 0. testvér testvérhez 1-ső ízben 
atyafi, mert a' köz-törzsökkel mindketten 1-ső 
ízben atyafiak; a" testvér testvére gyermekéhez 
2-ik ízben atyafi, mert a'testvér gyermeke vagy 
unoka a' köz-törzsökhöz, t.i. a'nagyatyához, 2-ik 
ízben atyafi. Nagyobb világosság okáért ugyan 
mind a' két oldalt is számíthatni ekképen: 1 - ső 
2-dik íz, de azért ez törvényesen szintolly 2-dik 
íz, mintha mind a1 két oldalvonalban 2-dik ízben 
lenne az atyafiság, mint van két unoka közt. — 



A* protestánsoknál már eddig tilos a' házasság. — 
Az unoka és tmokának gyermeke közt tehát sza-
bad a* házasság, mint a" kik 3- ik ízben atyafiak; 
szorosan szólva 2-dik 3-dik ízben; de, mint már 
említők, az oldal-atyafiság távolságát mindig a1 

hosszabb vonalon számítjuk. — Hibázott hát azon 
lelkipásztor, ki, az alispáni engedelem-levél elle-
nére is, az illy atyafiakat nem akará megesketni 
's többen helyeslék vonakodását: de az engedélyt 
kiadó alispán jól értve leczkéjét, a1 helytelenül 
vonakodó lelkipásztort megtanítá arra, mit idejé-
ben megtanulni elmulasztott. József császár ren-
delménye világosan megnevezvén azon atyafiakat, 
kik közt tilos a? házasság: abból világos, hogy a" 
2-dik 3-dik ízben már szabad a' házasság. 

I l -or A' sógorságra nézve. 
a) Sógorság van egyedül csak az egyik há-

zastárs és a' másik házastárs atyafiai között. 
b) A' sógorság is épén ugy, mint az atyafiság, 

vagy egyenes vagy oldalvonalban van; minde-
niken az ízek számítása ugyanazon szabály sze-
rint esik, mint az atyafiságban, ezen hozzá-adás-
sal: a' melly izben valaki az egyik házastárshoz 
atyafi, ugyanazon izben sógor a 'másik házas-
társhoz. — És ezen egyszerű szabály szerint már 
minden bonyolódott kérdést eligazíthatni a1 sógor-
ságra nézve, mellyben, szinte mint az atyafiság-
ban, az egyenes vonalban ugyan végetlenül, az 
oldalvonalban pedig a' 2-ik izig tilos a' házasság 
az evangelicusoknál. Ipam hozzám, mint vöhöz, 
vagy a* mostoha-gyermek hozzám, mint mostoha-
apához, 1-sö izben sógor , még pedig egyenes 
vonalban; mert mind ipam, mind mostoha-gyer-
mekem 1-ső izben atyafi, — még pedig egyenes 
vonalban feleségemhez. — Feleségem testvérei 
hozzám, mint házastárshoz, 1 -sö izben sógorok 
oldal-vonalban. Mert ők feleségemnek 1-ső izben 
atyafiai oldal-vonalban. — De a' hol egyik sze-
mély sem házastárs, ott nincs sógorság, p. o. apám 
elvesz egy leányt, ki nekem, mint mostohám, 1-sö 
izben sógorom; én ezen mostohámnak testvérét 
vagy anyját elvehetem feleségül, mert már azok 
nekem nem sógoraim, sógorai csak apámnak, mint 
a' kik feleségének atyafiai. — Igy két testvér más 
két testvért minden akadály nélkül elvehet házas-
társul; mert azok nem sógorok. Én ugyan fele-
ségem testvérét mint 1-sö, vagy annak leányát 
mint 2-dik izü oldal-sógorokat férjhez nem ve -
hetem: de már az én testvérem csak az én fele-
ségemet nem vehetné, mint sógorát, feleségül, de 
testvéreit igen, mert testvérem, mint azok is sza-
badok, nincsenek sógorságban. A' mint mondani 
szokták: sógorság sógorságot nem szül. — (Meg-
jegyzendő, hogy az oldal-atyafiságban a' 2-ik, az 
oldal-sógorságban az 1-sö izben királyi engedel-
met a' házasságra könnyen nyerhetni akár a' vár-
megye, akár az egyházkerület utján.) — II-dik 
József rendelménye, mint felebb említők, a' só-
gorságra nézve sem az izeket, hanem ar szemé-

lyeket nevezi meg, kik, mint sógorok, házasságra 
nem léphetnek, — illy formán: kik, mint a' 13. és 
14-ik pontokban megnevezett atyafiak, házasságra 
nem léphetnek, azok a' sógorral, vagy azon em-
lített atyafiak házastársával sem léphetnek há-
zasságra. 

Az atyafiságok és sógorságok izei a* r. catho-
licusoknál is, a* kánoni jog szerint, az előadott sza-
bályok szerint számítatnak; hol azoknak biztos 
felszámítása annyival szükségesebb, mert ott a1 

házasság mind az atyafiak, mind a1 sógorok között 
a* 4-dik izig tilos f a ' nem szabados sógorságban 
ugyan a' 2-kig): — és igy a' vegyes házasság is, 
ha bár evangelicus lelkipásztor által köttetnék is. 
— Ugyanazért ezen izek számítását az evangeli-
cus lelkipásztor is hibátlanul tartozik tudni. *) — 
A* szellemi rokonság (spirituális cognatio), melly 
a' keresztelés *s bérmálás által áll elő, már most 
nem igen tesz a* házasságnak akadályt; legalább 
püspöki dispensatió azt könnyen elhárítja. 

Ezen liturgiái jegyzetemhez berekesztésül még 
azo'n forró vágyamat csatolom: vajha a' tiszán-
inneni ref. egyházkerület tenne valami lépést, 
hogy a1 még 1814. évben S.-Patakon kijött igen 
hiányos Liturgia jobbítatnék 's bővítetnék. Ezen 
Liturgia, noha már születésekor is, legalább az 
irmodra nézve, agg volt, egy egész emberi nyo-
mor, 30 évet, élt keresztül. Tóth Ferencz Litur-
gikájában (11-dik lap) ennyi évet szab még az 
egykor legjobb liturgiái beszédek 's formák meg-
vizsgálására is. Ebben az egyházkerületben is 
vannak több jeles irók, kitűnő vallásos érzelmű 
's tudományu kegyes lelki tanitók 's oktatók, kik 
egyenként, vagy küldöttségben, ha a' t. cz. egy-
házi Elöljárók által felszólítatnak, ez üdvös czélra 
talentumaikat szíves készséggel használandják. ) 

*) Kétség kiv&l! Azonban, hála a'béke nemtöjének, melly 
jeleakorunkbaa a* catholicus és protestáns magyarhoni 
egyházak felett szelíden lebegteti szárnyait *s kétked-
nünk nem enged, hogy e' tekintetben a' róm. kath. 
egyház papjai nekünk segédkezeket nyujtandnak. Alul-
írott f. hó 25-kén köté az első vegyes házasságot tettes 
T. J. úr hely. hitvallású *s N. S. róm. cath. kisasszony 
között, 's örömmel ismerteti nevét a' prot. közönséggel 
tiszt. Simonchich lgnácz pest-leopoldvárosi róm. 
cath. lelkész urnák, ki midőn egyrészről teljes mérték-
ben megfelelt papi tisztének , több izben állítatván ma-
ga elébe N. S. kisasszonyt, más részről, miután minden 
javaslatai 's rábeszélései sikeretlen&l hangzottának el, 
a' 3-szor megtörtént kihirdetésről szóló bizonyítványt, 
kijelentvén abban az akadály nem-létét is, készséggel 
kiadá. Minthogy pedig a'róm- cath. egyházban elvek-'s 
szertartásokra nézve csaknem átalános az egyformaság : 
erősen hiszem, más r. cath. lelkész urak is azon szabályt 
követendik . mellyet S. I. úr követett. T ö r ö k . 

*) A1 dunamelléki kerület Liturgiája az említettnél még 
régebben készült, t. i. 1806-ban 's ezsem remek ám 1 
És csudálatos! alkalmas Liturgiáink nem levén, még i s 
az 1844-dik évi Prot. Lap 1-sö számában közzé tett 
kérelmemre, a" két magyar honból 366 nap alatt egy 
6e/?riiturgícumot nem valék szerencsés venni. Most már 



— De addig is., ez úttal nem említve sok fogyat-
kozásait, legalább a' házassági esküformából ezen 
Liturgiában hagyassék ki ezen oda nem illő 
toldalék: „Valameddig házassági hűségében 's 
tisztaságában megmarad", mellynek kihagyását 
ugyan a' fötiszteletü egyházkerület is parancsolá: 
de azért minden, még a' legújabban kinyomott 
Liturgiában is olvasható, ugyanazért legalább sok 
ifjabb lelkipásztor, nem tudva a' régibb paran-
csolatot, hiven elmondatja a' házaspárokkal , e l-
mondatná még a' vegyes házasokkal is. A' há-
zasság pedig, evangelicus elvek szerint is , az 
egész életre köttetik, annak felbomlása birói Ítélet 
után "s nem a' házasok Önkényéből, csak ott en-
gedtetik meg, hol a' házasság meg nem felel 
eszméjének. 

Ugyanazon Liturgia szerint a' lelkipásztor a' 
házaspároktól a' hit-letétel előtt három kérdést 
tudakoz. Ezen kérdések is lehetnének czélosab-
bak, t. i. magát a' leteendő hit tartalmát tisztábban 
foglalhatnák magokban. — Az.első kérdés neve-
zetesen , legalább evangelicus házasokra nézve, 
elmaradhatna egészen, melly igy szól: „Nin-
csen-e hited, kezed, jegyed vagy más ajándékod 
házasság fejében más élő személynél? Ezen kér-
désre#, ha bár hitök 's jegyök lenne is másnál, 
szokás szerint 's nem akarván ellenmondani a' 
lelkipásztornak, rámondják az uj házasok, hogy 
nincsen; és sokan hazudnak, és minden szükség 
's ok nélkül, mert bátran felelhetnék, hogy igen 
is van. És ekkor nem tudom mit tenne az eskető 
lelkipásztor: Ítéletem szerint mást nem tehetne 's 
kellene tennie , mint a' feleletet puszta tudomásul 
vennie hidegen, 's egész buzgósággal tovább 
menni a' papi foglalatosságban. —- A1 protestán-
soknál ugyanis az eljegyzésnek, bár mi jegygyei, 
hittel, vagy teherbe-ejtéssel erősített legyen is, 
semmi ereje nincs külső törvényszék előtt; az 
más személylyeli házasságot törvényesen nem 
akadályoz (erkölcsikép lelkiösmeret által akadá-
lyozhat). — Az említett kérdésnek inkább van 
helye a' vegyes házasságoknál, minthogy a1 ca-
tholicus félre nézve a' házasságnak akadálya az 
eljegyzés. Z—y. — 

IVóga'áui evaiig. egyházmegyei kis-
gyűlés 

Jan. 7-én tartatott Losonczon az esperességi 
iskola főtermében. A' többi előfordult érdekes 

kénytelen vagyok, az átalános fölkérés eredménytelen lé-
vén , azon tiszttársaimat, kiket ismerek, egyenesen, 
levél által, keresni meg. — Föuökeinknek, főnökeink-
nek kellene már föllépni "s mozgatni! — De Liturgiát 
se Írjunk négyet, külön mind a' négy superintendentiá-
nak, hanem egyet, a' lehető legjobbat, melly mind a' 
négy kerületre szóljon: épen ugy mint a' négy kerületi 
különböBŐ vallástaui katekizmus közöl a' falusi iskolák szá-
móra a" legjobbikát, vagy ennél is jobbat adjunk honszerte 
használandöt. Mert ha a1 négy közöl egyik csakugyan 
legjobb: bün a1 három roszabbat tauítatni. T ö r ö k . 

tárgyak közöl kiemelendönek vélem, hogy n' már 
tavai megpendített tápintézet, mellyel a' losonezi 
esp. iskolához csatolni szándékozunk, számos 
pártolókra találván, a'jelen kisgyűlés bizottmányt 
nevezett, melly az e' czélra aláirott pénz- és éle— 
lembeli mennyiséget tekintelbe vévén, véleményt, 
adjon, hány tanulót lehessen már a' legközelebbi 
iskolai évben e'jótéteményben részíteni. Továbbá 
indítványóztatött, hogy az eperesség* iskolája 
teljes gymnasiummá emeltessék, tehát szónoklat-
költészeti tanszékkel láttassék e l , melly eszme 
már eddig is magánykörökben nemcsak korszerű-
nek , de szükségesnek is találtatván, oily párto-
lókkal dicsekszik , kik tettleg kívánják a' tanszék, 
alapítását előmozdítani. — A' kisgyűlés e' tárgyat 
is bizottmánynak adá által, hogy a' nagygyűlésig 
annak valósításáról véleményt adhasson. — E s -
perességi iskolánk eddig is eszköze volt a' magyar 
nyelv terjesztésének; s ha intézetünk, teljes gym-
nasiummá emeltetvén, alumneummal fog elláttat-
ni , annál sikeresebb elömozdítójá lenned a' nem-
zetiségnek, tudományosságnak és művelődésnek. 
Adja az é g ! *) — 

Ugyanazon napnak délutáni óráiban ültek össze 
az esperességi könyvtár körül munkáló és olvasó 
társulat ta&Jai ? melly alkalommal 1) Tek. Felső 

*) Ennél ugyan jobbat is adna az ég, ha azt mi is akarnók 
's megérdemlenők. Azért én, ha a1 bizottmánynak tagja 
volnék, illy véleményt adnék: Mivel a' losonczi helv. 
hirv. Jyceum igazgatósága szinte négy éce már, hogy 
felszólítást tett 's tervet adott a' helybeli két protestáns 
iskola egyesítésére nézve: legelőször is ezt kell tár-
gyalnunk, e' felszólításra kell felelnünk, — ezt kívánván 
az illedelem is. Másodszor, ugyan-egy városban ne 
állítsunk kétprotest. nagy iskolát, mikor unió a" jelszó; 
mert erre a' másik nagyiskolára az uniónak igaz ba-
rátja , t. i. ki azt nemcsak nyelvén pengeti, hanem lé-
lekben 's tettben akarja, — nem adhat cs»k egy fillért is: 
hanem egyesüljünk a1 reformátusok lyceumában, melly 
magyar: és leend eszköze a' magyar nyelv terjesz-
tésének, léteid sikeresebb előmozdítója a' nem-
zetiségnek Annyival inkább, mivel a'szónaklatot, — 
mellynek tanítására a1 nógrádi esperesség ág. hitv. ok-
tatót kiván rendeltetni, — a' reformátusok lyceumában 
épen ág. hitvallású és jele? egyén t. i. Ilomokay Pál 
ür tanítja. — Most már képzelt bizottmanyi-tagbol is-
mét szerkesztővé lettem "s fölkérem nagytiszt. Keck 
Dániel esperes urat, ki az 1843-dik évi Prot. Lap 
15-dik száma szerint a' gyönki és sz. lörinczi két 
evang. felekezeti iskolák egyesítése tárgyában a'tulna-
somogyi ág. hitv. esperességhez hivatalosan irt, hol 
irata kitörő örömmel 's rokonérzettel fogadta-
tott, — legyen szives tudgtni a' közönséggel, miért 
nem sikerült az iskola-unio ? miért tört meg a" válla-
lat? hogy tört ki a',,nem-lehet" nyilatkozat? — Tán 
jó volna faltörösdit nem játszadozni! ha még csak 
iskolákra nézve sem lehet egyesülni, mellyek ügyeit tu-
dományos, fölvilágosult, müveit férfiak kormányozzák! 
Mert félő, hogy a1 válaszfal le nem omlik 's a' csalat-
kozott játszadozók, a'helyett, hogy, mint elébb, egymás 
mellett megférjenek vagy szépen elsimuljanak, majd 
mindketten sérülten, még mégis neheztelnek egymásra! 

Török. 



Kubinyi Kubinyi Ágoston egyházmegyei és tár-
sulati elnök úr erdélyi utazásának tapasztalásai-
ról olly érdekes értekezést tartott a' nálunk még 
mai napig is több tekintetben terra incognita felett, 
hogy tapasztalásainak kinyomatása közakarattal 
kéretett. 2) Tiszt. Tóth Mihály ref. lelkész úr és 
társulati tag a ' reformátiót előkészítő körülmé-
nyekről irt ismeretes szabatossági! és izlésü érte-
kezést olvasott. 3 ) Tiszt. Pékár Lajos ev. lelkész 
úr a ' fényképek gyakorlati készítéséről nemcsak 
tudományosan értekezett, de egyszersmind több 
illy — általa készített — fényképeket is mulatott. 4) 
Tisz. Svehla Pál lelkész úr a1 történet előadásá-
nak módjait fejtegetvén , részint a1 nemzetek és 
országok fogalmát, részint a' szellemi élet mű-
ködését elemezte. 5) Alúlirt a9 jog és kötelesség 
fogalmáról olvasott, figyelembe vévén a ' jog tu -
dománynak történeti kifejlődését. 

T e r r a y K á r o l y , oktató. 

Könyvismertetés 's ajánlás. 
„Hit, Remény, Szeretét, ájtatos elmélkedé-

sekben. Műveltebb protestánsok számára irta Szi-
lády László, ev. ref. pap, ságvári lelkész, somogyi 
egyház- 's vármegyei táblabíró. Kecskeméten, 
nyomatott Szilády Károly betűivel és költségén. 
18M." 

I. 
E' szó: „öröm" olly elhasznált, olly többfelé 

vonható jelentményü, hogy azon benső érzelme-
imnek — mellyek a* most czimzett ájtatos könyv 
átolvasása alatt bennem föloívadának — voltaképeni 
kifejezésére mód-nélkül keveslem. Nem bírnak 
fölolvadt érzelmeim szavakba ömleni, mert a' tisz-
telt szerző keresztyén kebelnek gyöngén-ma-
gasztos érzékenysége idegeihez nyúlt 's vezérli 
azokat az örök igazság bájhonába. Ha e' földi pá-
lyán szellemi gyönyörélvekből választanom min-
dig hatalmamban volna: elsőbbet illy könyvnél 
nem ismernék. Mert szívvilágban észfáklyát gyújt-
va vezérel szerző, trónja elé Teremtönknek. Mi 
ad csendet, csend és buzgó imák- 's elmélkedé-
sekre föláldozó szívünknek,— hanem ha egy illy 
kenetteljes ima 's eszmélkedés könyve szabad 
folyást nyitand Istennek hódolatot 's hozzá bizal-
mat rebegő érzeményeinknek bú vagy derültség 
napjaiban egyiránt. Szív és ész: ez áldott dua-
lismus adja meg's elégíti ki nyugalmát az erkölcsi 
tökélyhez fölvágyó emberteremtménynek. — Mű-
veltebb közönségnek kezébe szánta a' tisztelt 
szerző ájtatos eszmélkedéseit, és nem ok nélkül, 
mert átolvasásán elevenen képzelém a' szerá-
fokat, mint dicsőítik teremtöjöket. Folyó be-
szédben, 's nem versekben adja a' szívnek ihlet— 
tel-rezgö sugalmait: és méltán, mert istenimádás 
hevétől távol a' feszültség 's ezeredik halandó 
sem érti a' költészet szabályait. A ' derék szerző 

*) Es. 6: 2, 3. 

életkorától *s magas tehetségétől több-több illy 
remek müveket vár 's igényelhet a' prot. iroda-
lom. * ) A' kiadó Sz. K. urnák is mindinkább nö-
vekedő érdemeit — miután másoktól másszor 
többszörösen dicsértetett — ezennel csak ma-
gamban fogom becsülni. — Él azonban egy hő 
óhajtás keblemben: vajha vámosi Pap István úr 
ne késleltetné catechisatióit a' véka alatt. Némul-
janak bár el a' catechisálások : azon mü örökre 
maradandó becsű leend. Ifj . V á r i - S z a b ó S. 

tiszavárkonyi pap. 
II. 

Midőn ezen ima-könyvet, melly hitet olt, 
reményt gerjeszt, szeretetet ajánl, 's mellynek 
minden elmélkedéseit e' három üdv-szerző tulaj-
donság szelleme lengi át, — ismertetni kívánjuk: 
ugyanakkor egy másik imádságos könyvre is 
óhajtanánk figyelmet ébreszteni; midőn amannak 
megadjuk a* méltó dicséretet, 's szerzőjét való 
keresztyén (nem keresztény, mint ő irja) érze-
teiért tiszteletünk nyilvánításával üdvözöljük: 
ugyanakkor emezt bár csak hatályosan tudnók 
ajánlani. — Fölebb említett új ima-könyvünket, 
tehát, derült elme, világos vallásos értelem, szív 
mélyéből fakadt fohászok jellemzik. Igen-igen 
nyájasan simúl az értelemhez, 's fogva viszi a* 
minden szavával megihletett szivet. Nem lehet 
nem erősödni a' hitnek általa, nem lehet nem sze-
retetre gyúlni a' léleknek, ha vele társalog; nem 
lehet nem venni erőt, vigasztalást belőle a' leg-
sujtottabb szívnek is. Olvassátok meg bár, a* töb-
bek közt, a' reményröli elmélkedést: bele fog 
szivetek olvadni. Kedves gyermeketek halálán 
mélyen-bús szülök! keressétek föl e' könyvben 
imátokat: vigasztalva szivetekben fogjátok kö-
nyeiteket letörölni. — A' nyelv, mellyen szól e' 
könyv, tiszta, az illő buzgóságtól áthatott, *s ugy 
telszhetik , mintha nem egy szerző irá ez imákat 
egy tanuló teremben, hanem minden sors, minden 
állapot a'maga imáját küldte hozzá;—igen, mert 
odatalálta magát a' szerző minden állapotba; — 
mindezek mellett szabályozott nyelve 's akármelly 
fö-rangu magyarnak bájosan hangzik le ajkáról. 

*) Mellesleg legyen mondva: mikép ez ájtatos könyv átol-
vasása mélyen érezteté velem agendáink korszerűtlenségét. 
Elavult külsőség, elröngyódott öltöny: kihinné, hogy 
emelné a' belbecset. Egyszerűség, elvünk: de múlhatat-
lan, hogy tiszta legyen az. Illy tisztán egyszerű, mü-
veit, szabatos nyelven 's kegyelet-bő ékes előadással 
készült űrvacsorai, esketői "s keresztségi beszed, hatá-
lyos emeltyűje leedne a' vallásos érzelmeknek; — mi-
dőn jelenleg hideg közönyösség mutatkozik az unalo-
mig hallott 's a1 gyülekezettől is bekönyvaélkülözött 
agendákon. Agendák és predikácziok készítésére 's kia-
dósára egyenlő jogot óhajtók. Ha lehet, haladjunk "s tö-
kélyesedjűnk minden évben. Ha történendik, hogy nem 
jobb az ujabb, nélkülöztetik. Én új szavakkal készült 
ékes beszédet ohajlok agendáinkban is: mert kegyele-
tetszellemet, sőt értelmet is többet reménylek készítendő 
agendáinkból: mint az eddigi száraz, sok szavakban 
semmit nem mondó beszédekből. V. Sz. S. 



— Kiállítása csínnal van, bármi széphez-szokott 
kézbe odaillik; idomszerü kisded alakja különö-
sen ajánlja. Hiszem, hogy kicsiny légyen e1 könyv, 
talán azért is hiányzanak benne még sok esetei 
az éleinek, mellyekben kiváltképen óhajtana az 
emberi szív Istenéhez emelkedni, mellyek a* „Ke-
resztyén tanítások és imádságok" czimü imádsá-
gos könyvökben a' protestánsoknak mind föltalál-
hatók. — És, és épen ez a1 könyv az, melly iránt 
különös figyelmet óhajtanánk ébreszteni, 's mely-
lyet minden keresztyén kezébe szeretnénk adni. 
Hiszen, ez a' könyv az élet minden kigondolható 
eseteit kimeríti: a' magosan trónló fejedelemtől 
fogva a' kenyerét-kéregető koldusig, minden 
megtalálja ebben élet - polgárzatbeli viszonyát 
üdvös elmélkedésekben 's abban fohászkodhatik 
Istenéhez. Ez a' könyv az , melly méltó volna, 
hogy nagyszerű egyesület a' legolcsóbb áron, 
vagy tán ingyen, terjesztené azt a 'sz . Biblia mel-
lett, minden nép és nemzet között; mert ez sze-
retet tüz-pontja, a' vigasztalás forrása, a' remény 
élesztője; a' mellett, hogy az élet utáni mennyei 
üdv elfogadására készít: már itt a' földön a' tár-
sas élet boldogsága fölvirágoztatására áldás-dúsan 
harmatozó eső. Valóban, a' melly házba ez a' 
könyv bemenvén, tanai a' lakók szivében megho-
nosulnak: ott, vele együtt bemenvén a' kegyes-
ség és jó erkölcs, minden erény 's boldogság; is 
meghonosúl. $ . 

S z e n t l a n t .i. 
• ; 3 9xm $: * 

Húsvéti ének. 

( L a v a t e r után. WurtembergiÉnekeskönyvben 17t - ik ének.) 

Hozzád emel hálás kezet, — 
Halál győztes bajnoka! — 

A1 keresztyén Gyülekezet, 
Oh, váltságunk fö oka ! 

Ki, mint magad fölserkentél, 
Minket is életre kentél; 

Nincs szivünk borzalmára 
Többé a' sirnak zára. 

Tenger szenvedésbe önkényt 
Meritéd nagy lelkedet, 

Mellyeknek súlya lépcsőnként 
Sirig nyomta testedet, 

Hol az harmad napig pihent; 
De végre lől mindentől ment, 

Mert az Ur dicsősége 
Szállt sirod üregébe. 

'S im élve jön ki a' halott 
Ragyogó dicsőségben, 

'S angyali soha nem hallott 
Ének zendül a-1 légben. 

Kik sirodnál őrt állottak, 
Rémülten földre hullottak 

Láttára felségednek 
'S villám fényű testednek. 

Mi kéj, mi boldog ébredés 
Váltja fel siréjedet; 

Nincs már hátra több szenvedés, 
Munkád bevégeztetett. 

Megjelensz, 's édes szózatod, 
Hangján barátid' biztatod : -

,.Lássatok 's ne feljetek, 
Él Jézus, örvendjetek !kí 

Itt-ott több izben szemléltek. 
'S tapogatták sebeid', 

Veled ettek és beszéltek 
Örömmel telt hiveid, 

Tanításidból épültek, 
Vigaszodban részesültek, 

''S nj életre keltedben 
Imádtak szent érzetben. 

Ugy van. Jézus élsz, mint előbb • 
Hallelujah Istennek! , 

Ötszáz atyafiaknál több 
Szemtanuja volt ennek. 

Kikkel nyájasan szót váltál, 
Még Pálra is rátaláltál, 

Ki látván felségedet, 
Üldöződből híved lett. 

El Jézus! megvesztegetlen 
Bizonyságok hirdetik, 

"S kinban, láncz közt rendületlen 
Ezt kiáltják, sürgetik.* 

„Ki ítélni eljövendő, 
Térdre hullva tisztelendő, 

Jézus él, feltámadott, 
Holtaknak éltet adott." 

Bűnösökért .fényegéböl 
Meghalni jött ő alá; 

De szent testét sir mélyéből 
Az Úr felmagasztalá. 

Jézus életnek fejdelme, 
Lől halálnak veszedeleme (Hos. 1 3 : 14) 

Megváltónk, Isten fia! 
Üdv lön kinaid dijja. 

Jézus Istennek követe, 
Kinél kezdetben is volt: 

Mind igaz, a' mit hirdete3 

Meg leszen, valamit szólt. 
Bün szolgái! rettegjetek, 
Kegyes hivek! örvendjetek, 

Eg föld elébb semmisül, 
Mint szava nem teljesül. 

Jézus él, 's ki benne hiszen 
Boldog: ha meghal is él; 

'S ki mind végig hive leszen, 
A' kárhozattól sem fél. 

Halálból Jézus megváltja, 
Szent arczát viszont meglátja, 

Örömmel, ha hive volt, 
Rettegve, ha elpártolt. 

Mi főurunk, mi életünk, 
Hiveid fejedelme ! 

Szivünk, lelkünk, lehelletünk 
Legyen neked szentelve. 



Hogy örvendjünk bűntől menten 
A' sírból kijött Fölkenten, 

'S porba hullva, hálákat 
Zengjünk hallelujahkat! 

Id. L u g o s s y J ó z s e f , 
nagybányai föesperes. 

V e g y e s e k . 
K ü l f ö l d . 

Mi Hír a' k i s világfian ? — Édes 
Szerkesztő Úr! A' prot. Lapnak nem az ugyan 
épen a' czélja, hogy minden újságot azonnal 
dobra üssön: de azt hiszem, hogy még is jó volna, 
ha a' kül- és belföldi híreket, ha nem kiterjedésben 
is, legalább rövid rhapsodicus pontokban közlené. 
Ha tehát meg méltóztatik engedni, én ezt majd 
teendem 's Mi hír a' kis világban ? czím alatt 
közlök illy rövidke czikkeket, mellyek ha néha 
hosszabbacskák lennének, előre alázatos engedel-
met kérek. Ez utolsó esetben méltóztassék aztán 
kurtítani, szerkesztői joga és bölcseségénél fogva, 
's én előre jót állok, hogy meg nem boszonkodom. 
Én egy henye protestáns vagyok a' világi rend-
ből, ki Önnek lapja által étvágyat kaptam, álta-
lam sokáig vétkesen elhanyagolt egyházam mult 
és jelen történetének nyomozásához. Hogy pedig 
fogalma legyen Önnek, mit várhat tőlem, azon-
nal próbát teszek és közlöm az első: „Mi hír a1 

kis világban t. 
Tehát: Mi hír a' kis világban ? 
Poroszországban, a' poseni püspöki megyé-

ben, Schneidemühl nevü helységben, igen neve-
zetes mozgalmak történnek. Az ottani romai-
katholicus község kebeléből, keresztyén-katho-
likus nevezet, 's Czerszki r.kath. lelkész vezér-
lete alatt, 500 lélek elválván, egy új gyülekeze-
tet 's illetőleg felekezetet képezett. Röviden csak 
annyit érintek, hogy a' szentírás szorgalmas ol-
vasása által hozzáfogtak egyházok hitvallásának 
tisztításához, 's új hitvallásukat kilencz pontba 
foglalva, azt azon kérelemmel nyújtották be a' 
kormánynak, hogy azt elfogadni 's őket, mint 
keresztény-katholikusokat, védelme alá venni 
kegyeskedjék. A' kormány nem akarván a' do-
logba avatkozni, a' mennyiben az a' lelkiismere-
tet illeti, annyit nyilvánított, hogy őket védeni 
fogja. Ujabb hírek szerint Czerszkinek a' házas-
ság megengedtetett 's Berlinben aláírások gyűj-
tetnek , a' schneidemühli ker.-katholicusoknak 
építendő templom számára. 

Hogy a' felekezetről olvasónak fogalma 
legyen, elősoroljuk azon 9 pontot, mellyekben 
egyfelől a' római, másfelöl a' protestáns egy-
háztól különböznek. 

*) Nagyt. föesperes úr, atyja szigethi oktató ifj. Lugossy 
Józsefnek, élete hanyatlott napjaiban is munkás férfiú, 
's mint fordítása mutatja: szellemdús. — 0 svavis ani-
ma! Quale in te dicam bonum antehac fuisse, tales cum 
sint reliquiae ! ? T ö r ö k . 

1) Űrvacsorájokat két szín alatt veszik. 
2) Tagadják, hogy a' római egyház, élő és 

nem élö tárgyakat megszentelhet. 
3) A' szentek imádását az irassal meg nem 

egyező és igy el nem fogadható tannak állítják. 
4) Tagadják, hogy bűneiket a' pap bocsát-

hatja meg. 
5) Tagadják a' római egyház értelmében 

vett böjtölést 's azt evangeliomi jelentésére v i -
szik vissza. 

6) Az istentiszteletet német nyelven tartják. 
7) A' papok házasságát, mint az irás világos 

parancsolatát, megengedik, sőt kötelességgé teszik. 
8) A' katholicus és protestáns keresztyének 

között kötendő házasságot szabadosnak 's irás és 
Jézus szellemével megegyezőnek tartják. ^ 

9) Az egyházfejéül csak Jézus Krisztust, he-
lyetteséül a'földön csak a'szent lelket ismerik el, 
a* pápának pedig ellentmondanak. 

Megtartják ellenben: 
1) A1 hét sakramentomot. 
2) A' misét. 
3) A' tisztító tüzet, de ezt olly sajátságos é r -

telemben, hogy könnyebb megértés végett idéz-
zük az eredeti fogalmazást. Ern Fegefeuer, wie 
es von der römischen Hierarchie gelehrt wird, 
gibt es nicht, wohl aber gibt es in dem Hause 
unsers himmlischen Vaters viele Wohnungen, 
gleichsam Stufen zu der vollkommenen Anschau-
ung Gotles. Diese Stufen, bekennen w i r , dasz 
sie derjeníge , welcher hier auf Érden sich der 
vollkommenen Anschauung Gottes noch nicht 
würdiggemachthat werde durchgehen müssen und 
dasz aus diesem Grundé dem Verstorbenen unser 
Gebet nützlich sein kann, aber nicht umgekehrt. 
Már ebből Ítéljenek a' hittanító urak. Én laicus 
felfogásommal azt hiszem, hogy ezen pontnak a' 
kilencz után kellett volna lOik gyanánt soroztatnia. 

Még röviden azt is említem, hogy az augs-
burgi újság ezt irja: A1 Gazelte de Francé fájda-
lom kifejezésével jelenti, hogy a' Frankhonban 
létező jezuitai öt novitiatus, egy statuslanács kö-
vetkeztében bezáratott legyen. 

H e n y e y G y u l a . 
I j i p c s e t biblia-társulat. Mult évben 

a' róm. pápa egy körlevelet bocsátott közre, 
mellyben általában a'bibliai társulatok bár minemű 
munkálkodását, különösen pedig azon igyekeze-
tét , hogy minden ember édes anyai nyelvén ol-
vashassa a' bibliát, kárhoztatja. Ézen körlevélre 
igy nyilatkozott a' lipcsei bibi.—társulat: „Mun-
kálkodásunk ezen nyilvános kárhoztatása ellené-
ben , kötelezetteknek érezzük magunkat tudtokra 
adni mindeneknek, különösen kik velünk az üd-
vös ügyben részt vesznek, hogy Isten akaratját 
cselekszik, 's ezért az ö áldása fog nyugodni ra j -
tok. (Ján. 17, 11.) Hulljanak bár mennykövek, 
átok és kárhozat reánk: nem félünk, ügyünk Is-
tené , 's ö bizonnyal őrködni fog fölötte. (A. K.Z.) 



Presbyteriumu A' státustól különvált 
skót presbyteri egyház szerencsésen fejledez. 600 
előbbi egyház közöl 470 vált el; belszükségeiket 
Önadakozásokból pótolják, és papjaikat minden 
szükségesekkel ellátják, 's ezenkívül már eddig is 
70,000 sterlingre menő tökepénzzel birnak, 
mellyböl minden pap 100 font sterlinget kap; 
templomokra 230,000, iskolákra 50,000 font st. 
költöttek. Ez új egyház követői egy milliót tesz-
nek. (D. A. Z.) 

Belföld. " 
Halá lozás . Mult év végén szenderült jobb 

l étre H. Nánáson Keresztury Sámuel — kit mint 
a' h. ref. fiu-iskola 36 évig volt segéd-igazgató-
tanitóját kitűnő tudományos készület, sikerdús 
szorgalom, — mint embert, példás feddhetlen 
élet jellemzének — ki a* sors több csapásait, csak-
nem félszázados özvegységét, élte alkonyán sze-
me világátóli megfosztatását zúgolódás nélkül, 
keresztyéni béketűréssel hordozni kész volt. Mél-
tánylá a' h. lelkes elöljáróság sokszoros érdemeit 
az elhunytnak 's ö t , ki a' tanítói terhes pályáról, 
erötlenülés következtében , ezelőtt 12 évvel le-
lépett, höTíá napjáig 25 conv. pengő ftnyi 's 15 
köböl termesztménybeli évi nyugdíjjal kívánta ju-
talmazni. Üdv és béke lengjenek a' 80 éves ag-
gastyán hült porai fölött!! — Legyen egyszers-
mind hálásan 's méltányolva ismerve el a' nagy 
közönség előtt azon buzgóság, mellyel a' ná-
nási ref. egyház amaz elaggott jóemlékü tanító 
ügyét kegyesen fölfogá, — 's mellynél fogva 
jegyzökönyvében 1840ik évről e' határozat áll: 
„hogy az egyházkerületileg vagy megyeileg föl-
állítandó papi 's tanítói gyámintézethez közpénz-
tárából tettleges segélylyel járulni kész , a' nél-
kül mindazáltal, hogy a' kebelében szolgált, el-
aggott belső hivataloskodókat, ezek családjait, az 
intézet jótékonyságában részesítetni kívánná; 
maga, mint eddig, ugy ezután is ezekről gon-
doskodandó" ! *) V a r g a L a j o s. 

UJ harangok. Tápió-Szele, Pestme-
gyének egyik helysége. Itten 1839-dik évben 
keletkezett anyaegyház, előbb Tápió-Szent-Már-
tonhoz tartozván. Az egész gyülekezel, ide szá-
mítva Farnos fiókegyházban levő híveket is, csak 
mintegy 370 lelket számlál. A' helyben lakó hí-
vek többnyire úri rendhez tartoznak. Vallásügy 
iránt ritka buzgóságot mutatott itten az úri rend, 
nemcsak szép külseü templomot és tornyot, hanem 
izlés szerinti alkalmas paplakot is építtetvén 's 
mind lelkész mind iskolatanító, nem gazdag ugyan 
de tisztességes fizetéseikről gondoskodván. Hogy 
pedig a' t. cz. közönség előtt is ismeretes legyen 

*) Istén áldja meg a-1 náqási gyülekezetet, melly megér-
demli, hogy aranykönyvbe Írassék 's intézkedése minden 
teketősb egyház elöljáróinak tudtul adassékl T ö r ö k . 

ennyi jónak eszközlöje: lássa azt tekintetes Rutl-
kay János táblabíró Úr Felügyelőnkben. Ugyanis 
ő szerzett ezelőtt 19 évvel a1 templom, paplak és 
iskolának alkalmas telket. Az ö vezérlése alatt 
épült az egyház és paplak, egyszóval, ö alapított 
T. Szelén evangelica egyházat. E' férfiú, mivel 
élete alkonyán sem szíin működni a' közügyek 
körül, — elhasadván egyik harangunk: augustus 
hónapban buzgó hévvel szólítá fel birtokos-társait 
és a' többi híveket adakozásra, és a' szó nem 
hangzott el a' pusztába. Örömmel adakoztak a' 
gazdagok és a'szegények. Helységünkben kitűnő 
kegyességénél fogva ismeretes tek. bibiti Horváth 
Magdolna Asszony pedig, néhai tek. Káldy István 
tbiró úr özvegye, használván ez alkalmat, egy 
harmadik nagy haranggal, mellynek értéke 1163 
vcz. forint, ajándékozta meg az egyházat. Most 
már három harangunk van. Az új harangok dec. 
22-kén szólították először a' híveket templomba. 
A' gyülekezet énekléssel, imádsággal és ezen 
egyházi nevezetességhez alkalmazott beszéddel 
ünnepelte meg e' napot. 

M o c s k o n y i J ó z s e f lelkész. 
Egyházi irodalmi mozgalmak. 

Az általam szerkesztett Egyházi beszédeknek Ildik 
kötetéből 14ív jött ki eddig sajtó alól: a' követ-
kezők folyvást nyomatandók. Az egész kötet, 
mintegy 30 íven, 50 egyházi beszédet hozand. 
Szerzőik: Ángyán János, Baksay Dániel, Baló 
Benjámin, Csath Ferencz , Daróczy Mihály, Do-
bos János, Dr. Ferenczi József, Fésös András, 
Fördös Lajos, Hajnal Ábel, Haubner Máté, Hel-
meczy József, Hörömpöky Gábor, Kálmán Károly, 
Kolbenheyer Móricz, Lugossy József, Matolcsi 
László, Peremartoni Nagy Zsigmond, Péterfi 
Albert, Péterfi József, Révész Bálint, Dr. Szé-
kács József, Széles Endre, SzivosMihály, Tatai 
András, Tóth MiRály, Könyves Tóth Mihály, 
Török Pál, Veres Lajos , lelkész és oktató urak. 
— A' Illdik kötet szerkesztés alatt van 's részint 
az itt nevezett, részint más lelkész 's oktató 
uraktól, szinte 50 darabot foglal magában; 's mi-
helyt a' Ildik kötet kikerült a' sajtó alól (minek 
idejét azonnal tudatni fogom), kezdetem ennek is 
nyomatását, hogy a' folyó évi nyár derekán, 
mind a' két kötet készen legyen. T ö r ö k . 

Hálany i lvá titás. Alulirt, ki a' lefolyt 
1844dik évben kétszeri tűzvész által értékének 
nagyobb részét elvesztette, kötelességének is-
meri, hogy azok iránt, kik nehéz sorsát ker. sze-
retettel enyhíteni kegyesek valának, jelesen: tb. 
bilkei Galgóczy József u r , özv. t. Galgóczy Ist-
vámé aszony — t. SzaplonezayAntal— és eskütt 
Gyene Pál urak iránt tartozott háláját ügyfelei 
előtt nyilvánítsa. Isten áldja meg a' jóltevöket! — 
Porcsalmán, januar 7kén 1845. K i s s Á r o n , 

porcsalmai ref. pap. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
5. szám. Negyedik évi folyamat. Febr. 2. 1845. 

Es kommt mir vor. wenu maii durch Gefánguisz bekehren will, als wolle mon die Nacht durch Káno-
nén wegschieszen, — da die Nacht nur der Soane, der Irrthum uur der Wahrheit weicht. 

S i c k e 1. 

TARTALOM: Egyház állományhozi viszonyban, okosság jogtani 
pontból, szemlélve. V i l á g v á r i . — Zsinat. Nyílt levél 
Szerkesztőséghez. Dr. F e r e n c z y J ó z s e f . — Házassági 
válóper törvényszéke. S z e n t m i k l ó s i . — Replica a' pap-
elnökség tárgyában. Omikron. — A' papi öltözetről. 
H o r v á t János. — Iskola-ügy: Tanítási rendszer a' 
c s u r g ó i ref. gyinnasiumban. Közli M e z e i Pál. — Könyv-
ismertetés: Szent-irás'magyarázástan alapvonala Tomory 
S z a b ó Sándortól . — Római Régiség-tan. B é l á k Jó -
zsef tő l . K. G. — Oklevél-tárcza: K. P. sz. p. levele néhai 
L'ónyai Gáborhoz. Közli V á l y i Pál . — Szent-lant: 
Éjjel. Kiss Áron. — Vegyesek. 

Kgyház, állományhoz! viszonyban, 
okosság jogtani pontból, szemlélve. 

(Folytatás.) 
Legjobb egyházi alkotmány. 

Haszinte, a' jó rend és fenyíték fentartásaért, 
minden vallásos társaságban, főként a' nagyob-
bakban, bizonyos természeti vagy erk. személyek-
nek valamelly egyházi hatalmat kezökre adni 
szükséges is: mindazáltal mind a' joggal egyál-
talában , mind különösen az egyház czéljával és 
egyházi szövetséggel nyilvánságosan ellenkezik, 
hogy ez a' hatalom a' vallás tulajdon és belső 
dolgaiban kényszerítő legyen. Akárminö alakú 
legyen is tehát az egyház külsőképen; legyen az 
bár monarchiai vagy polyarchiai: ez az okos-
sággal nem ellenkezik; noha minden esetre jobb-
nak látszik a" monarch.ai, minthogy itt, a' főha-
talmat csak egy személy terjesztvén elő, az egy-
ség az egyházban annál nagyobb lehet. Mindaz-
által az egyháznak, hogy az valamelly kénysze-
rítő intézetté ne fajuljon el, belsőképen mindig 
synkratiai-alakunak kell lenni. Mert ugyanis az 
egyházi autokraíisrnus, mint határtalan lelki-ha-
talom, nemcsak az okosságnak, már magában 
véve, botránkozás, mint ezt alább bővebben meg-
látandjuk: de, a' história bizonyítása szerint val-
lásos kényfőségre, azaz, a' zsarnokság ama leg-
goszabb nemére, viszen, melly a* lelkiösmeret 
szabadságát elnyomja, és nem engedi, hogy az 
egyház tagjai, a' vallás tulajdon dolgaiban is, 
magok saját meggyözödésétkövessék. És, ha egy-
házi dolgok felett, közönséges vagy részes 
zsinatokban, vagy gyűlésekben, tanácskozások 
folynak: szükség, hogy azokban a' szélesb je--
Jentésben vett egyháziak, vagy nép-közőliek, iai-
fcusok, — mint szintén a' szorosb j e l e n t b e n y©tt 

egyháziak vagy lelkészek,tuIajdon és szabad-sza-
vazásaikkal választott követeik által, egyarányulag 
képviseltessenek. Hogy tehát az egyházi hatalom 
az illendő határon mindig belől maradjon: az egy-
háznak szükségesképen zsinati — synodalis — 
alkotmánynak kell tenni, melly arra nézve épen 
az, mi az állományra nézve a' képviseleti — re -
presentativ — alkotmány. 

Innen következik az is, hogy minden egyház-
nak joga van az ő papja választásában részt venni, 
csak hogy ezen részvétel okossággal egyező, er-
kölcsi és igazságos módon menjen véghez, — nem 
pedig vélkes izgatások, ártalmas szenvedélyek, 
alacsonárulkodások, vádoskodások, rágalmazások, 
és vesztegetések által eszközöltessék. Valamelly 
egyházra erőszakkal reá-tolása egy olly lelkész-
nek, kit az nemcsak állandóul nem szeret, de ki-
nek személye vagy tanítása iránt ellen-állhatlan 
idegenkedéssel, sőt gyűlölséggel, viseltetik: v a -
lóban nem egyéb, mint a' lelkiösmeret szabadsá-
gának megsértése, a' tanító jótékony müvelöségé-
nek gyengítése, lehető idves befolyása semmivé-
tétele ; midőn egyébiránt is inkább a1 tanító van 
az egyházért, mint az egyház ö érette. 
Az cg) hiznak az ő tagjaihoz! illefvc-

nye vagy viszonya. 
Igaz ugyan, hogy a' javítás joga (jus refor-

mationis) csak az egész egyházat illeti: de az 
egyház egyes tagjainak, annál inkább egész gyü-
lekezeteknek, van joguk arra, hogy az egyház 
megjavítását kérjék, ha ők az egyháztól egyálta-
lában fölvett tanitmányokat, és tanításmódot, val-
lásos szertartásokat vagy liturgiát és egyházi 
fenyítéket helyben nem hagyják, és azokkal, mint, 
meggyőzödésök szerint, lelkiösmeretöknek be l -
sőleg ellenmondókkal, megelégedve nincsenek. 
Ha már az egyház ama kérést kevélyen és maka-
csul megveti: amazoknak ismét van joguk arra, 
hogy magokat az egyháztól elszakaszszák, és 
valamelly más, az ő erk. szükségeiket jobban ki-
elégítő, és az egyház tulajdonképeni czéljával, az 
Isten külső és belső tiszteletével, egyezőbb val-
lásos társaságba lépjenek, álljanak , vagy illyel 
alkossanak; melly esetben az elszakadt rész maga 
is egésszé válik, és új alakot vesz magára, vagy a* 



régi egészre nézve magát megnjifja és, vélekedé-
se szerint, megjavítja. És ebben őket, mint önjogu 
lényeket, akár az egyháznak, melly nem lehet lel-
kek fogháza, akár az állománynak, melly minde-
nek felett jog — nem pedig üdvintézet, csak 
egy szempillantásig is, nem hogy hetekig, hóna-
pokig, söt évekig, vagy még örökre is , erő-
szakosan meggátolni épen ugy nincs semmi joga, 
mint ezeknek a' több egyház- vagy álloraány-
belieket az ö új hitökre, ha abban módjuk volna 
is, kényszerítni vagy, mint az uton-álló tolvajnak 
a' békés utazókat vadul feltartóztatni és javaik-
ból kirabolni, joguk nem lehet; még annál keve-
sebbé, minthogy az, ki csak földi vagyonnnktól 
foszt meg, nem olly veszedelmes, mint a' vallás-
ért iildözö és hitkényszeritö, ki legdrágább kin-
csünket, lelkiösmeretünket 's meggyőződésein-
ket, dúlja fel. 

Ellenben az egyháznak is maga részéről joga 
van, az illy elvált tagokat, kiket azonban, maga 
tulajdon erk. gyalázata ' s kisebbsége nélkül, sér -
tegető és csúfoló nevekkel nem illethet, p. o. nem 
erelnekezhet, vagy nem hitetlenezhet 's a' t., ma 
ga kebeléből egészen kizárni, vagy excommuni-
calni, azaz, ünnepélyesen kijelenteni, hogy azok 
az ö közönségébe már többé nem tartoznak, és 
mindazon egyházi hasznoktól (beneficia s. com-
moda ecclesiastica) megfosztani, mellyekkel, mi-
előtt az egyházat elhagyták volna, annak kebe-
lében éltek. Azon kérdésnek pedig: Vájjon az új 
egyházat, ellenéhe téve ö' régi egyháznak, az 
eddig közösen birt vagyonból, mi és mennyi illeti / 
nemcsak egyik vagy másik egyház nagyobb vagy 
kisebb száma, de főleg az állománynak, a' tulaj-
dont vagy sajátot illető, fenálló joglörvénye ú t -
mutatásai szerint, kelletik igazságosan elhatá-
roztatni. 

Csak eddig és tovább nem terjed az egyház 
joga. Mert, ha az valóban egy szerető anya, mi-
nek, igazság szerint, mindig kellene lennie: ugy 
az elszakadtakat, mint okos erk. lényeket, szere-
tet- és szelídséggel igyekszik megnyerni, nem pe-
dig kegyetlenséggel hurczolja vissza. — Ecelesia 
enim non potest sitire sangvinem. — Ha eretnek 
— itélő-székeket, szent mészárszékeket, aulo-
dafékat 's a' t. állít V fordít a' végre, hogy a' 
másként hívőket kínzások által is az ő ugy-vélt 
tévelygéseik vagy meggyőződéseik elesküvésére, 
és igy lelkiösmeretök megtagadására kényszerítse; 
ha nemcsak javaik-, szabadszáguk-, de még éle-
töklőlis megfosztja: akkor az egyház maga ere-
deti zsinórmértékeit, t. i. az okosság és szentírás 
törvényeit, megvetvén, egy rettenetes, igazságta-
lan, boszús mostoha-anyává válik. Az efféle ke-
gyetlen erőszakoskodások nem egyebek, mint az 
egyház-hatalommali durva és borzasztó visszaélé-
sek; és azon igazgatás, melly azokat részre-haj-
lólag elnézi vagy megszenvedi, söt még segíti is, 
gyáva, alacson, és jogtörvény szentségét mi 

nekben védni tartozó magas rendeltetéséről egé-
szen elfelejtkezett. De hála az örök szeretet atyjá-
nak! ki az erkölcsi vallásos világosodás napját föl-
derítette , és az igazságismeret sugárait annyira 
kiterjesztette, hogy a' hitdühös gonoszság efféle 
durva igazságtalanságot, legalább nyilván és 
nagyban, már ma nem sok országban művelhet. 
Átlátták az igazgatások, hogy az ö első és közvet-
len gondjoknem mennyei, hanem földi jog, — nem 
lelki, hanem világi üdv, —nem örök, hanem időbeli 
haza, — nem mennyország, hanem állomány. Átlát-
ták, hogy amazt ez utolsó nélkül akarni elérni, 
amazért ezt elrontani, a'vallás templomaért és akár-
minö oltári szentségekért a' jog hajlékát gyengítni 
vagy leontani, — az Isten kedveért az embereket 
megbántani, megölni, vagy bármilly igazságtalan-
ságot is cselekedni: mindez soha nem egyéb, 
mint czélt eszköz nélkül, vagy épen tilalmas esz-
közzel, elérni törekvő diihösség, rajongás,—vagy 
igaz, jó czél helyett, hamis és álczél-tétel, és szen-
nyes önhasznukért ármánykodó lelkek istentelen 
ténye. Átlátták, és hovatovább mind-inkább átlá-
tandják az igazgatások és fejdelmek, hogy ők nem 
papok, nem is lehetnek eszközök papi kezekben 
's hogy az idvességre közvetlenül ők is semmit 
nem tehetnek, hanem közvetösen legtöbbet, söt 
mindent tesznek, mi tisztökben áll, ugy, ha min-
deneknek előtte a' jogot becsülik és oltalmazzák, 
és az igazságot zsidónak és görögnek, pogány-
nak és keresztyénnek 'stb., minden részre-hajlás 
nélkül, egyiránt kiszolgáltatják, — meggondolván, 
hogy nincs Isten előtt, kinek ők, mint földi i s -
tenek , képviselői, semmi személy-válogatás. 
Ide is, kevés változtatással, illik, mit Plinius Pa-
negyricusában mond: „Atque adeo nihil largia-
tur prineeps, dum nihil auferat, — non alat, dum 
non occidat, nec deerunt, qui Qsalutem aeternam) 
concupiseant.í( Mert az emberek csak önként, nem 
pedig kényszerítve, kívánnak idvezülni. — 

De minden erőszakoskodás és hatalmaskodás 
is, a' hit és vallás dolgaiban, egyszersmind az ál-
lomány jogaiba avatkozás, mert az egyház csupán 
fenyítéki, de büntető, kényszerítő hatalommal 
épen nem bír,—melly csak az állománynak tulaj-
donítathatik, és csak is a* jogmegsértés eseteiben. 
A' honnan a' vallás javításakori kemény súrlódá-
sok körülményeiben ügyeljen a' fejdelem, hogy 
azok miatt semmi igazságtalanság ne történjék, 
vagy az állományra valamelly veszély ne háro-
moljék. Ha az egyház még azon vakmerőségre is 
vetemülne, hogy a' másként hívőket, különböző 
hitpártokat, vagy vallás-felekezeteket, elkárhoz-
tatna, vagy örök büntetésekre Ítélne: akkor az 
Istenség birói hatalma jogaiba avatkoznék, és 
magát az egész világ előtt nevetségessé tenné. 
Mert mellyik,akár keresztyén, akár pogány, okos 
emfyer hihetné el, hogy az Isten az emberi hibás, 
minden esetre véges, elnézések szerint Ítéljen, 

az emberi Ítéleteket, — mellyek igen sok-



szor csupa semmik, nem egyebek, mint értelmi 
gyengeségek, tévelygések és akarat vétkei 's 
szívbeli álnokságok, — végrehajtsa, és így a' 
hitdühös és hitkórságos gonosztevőknek, a' többé 
vakon hinni nem akaró szabad gondolkozásuakon, 
boszút-álló durva eszközévé váljék. Tökéletesen 
egyezik itt a' keresztyénség az okossággal, mi-
dőn azt mondja Csel 10, 35. Csak az kedves Is-
ten előtt, ki őt féli és jót cselekszik, akármelly 
nép-, nemzet- 's vallásból legyen is: nem pedig, 
ki Mózes- és a' próféták- 's főpapokba 's egyház-
gyülések végzéseibe hiszen. (Folyt, köv.) 

V i l á g v á r i . 

Z s i n a t -

Wyilt levél a' t. Szerkesztőséghez. 
E' czim alatt kezdék régebben, nem nyilt le-

vél alakjában ugyan, egy czikket irni, az Egyházi 
és Iskolai Lapban helyet foglalandót. Azonközben 
napfényt látott a1 sok hasznos tanulsággal teljes 
Óramutató, mellyben többek közt az taníttatik, 
hogy a' magyarországi protestáns egyház nincs 
zsinattartásra eléggé elkészülve, 's állítólag elő-
készületre még legalább húsz évek kívántatnak. 
Engemet, megvallom, az okokkal csak gyöngén 
támogatott állítás hitemben meg nem tántorított, 
miszerint azt vallám, mit most is vallok, hogy 
egyházunk 's vallásunk számára üdves gyógyszer 
főleg és egyedül zsinatban van, melly egyházunk 
törvény nélküli ingatag állásán alaptörvények 
által segítsen: az író nagy tekintélyének mindaz-
által szerényen alávetém meggyözödésemet/s el-
hallgaték annál inkább, mert a' nem nagyon ör-
vendetes állítást a' t. szerkesztőség elfogadá 's 
magáénak is elvállalá. Azóta hónapok és évek 
folytak e], 's bátran kérdek minden elfogulatlant, 
micsoda gyökeres javítás tétetett az alatt egyhá-
zunk bajainak orvoslására? 's történt avvagy tör-
ténhetett-e jelen állásában az egyház részéről va-
lami, saját közjava előmozdítására? a' felelet 
mindenek elölt tudva van. Távol legyen ezek 
közben tőlem, hogy e'Lapnak jótékony működését 
kétségbe vonjam, mert tagadhallanok an*nak nem 
minden diadal nélküli küzdelmei, mind egyházunk 
's egyháziaink hibái ellen, mind pedig a' prote-
stantismus mellett. Azonban meglehet, hogy én 
csalódom, de ugy vagyok meggyőződve, hogy az 
eredmény végetlenül tidvösb fogott volna lenni, 
hogyha a' lefolyt évek nem a1 theoriák mezején 
száguldozásban, hanem a'gyakorlat terén küzdés-
ben teltek volna el; más szavakkal, ha zsinathoz 
tétetnek előkészületek , mi egyik főfeladata az 
időszaki sajtónak, s tán eddig elé egyházi tör-
vények is hozatnak. 

Igenis, de nem vagyunk zsinattartáshoz ké-
szek. Én pedig (bocsánat őszinte vallomásomért!) 
bátran kimondom, hogy ha az igaz, kár vala köz-

bűnbánatot nem hirdetni 's legalább három esz-
tendei keserves sírással nem gyászolni a" ma-
gyarhoni prot.egyháznak szomorú és boldogtalan 
állapotát. Ez vala ennekelötte is meggyőződé-
sem, de nem kétkedém ezt foglyul vinni a' tekin-
télynek, miért, ugy hiszem, senki kárhoztatni nem 
fog, ha meggondolja, hogy illy ellenszózat akkor 
legfelebb tollharczot idézett volna elö, most pe-
dig inkább reménylhetö, hogy az igénytelen szó-
zat nem marad javalók nélkül. 

Félek azonban, hogy szavaim most is fanya-
raknak tetszhetnek némellyeknek: de higyjék el 
mindenek, hogy miután szomorúan látom, és ve-
lem együtt, tudom mindenki látja egyházunk álla-
potát, e' nyomorúságon akármi áron is segílni és 
segíttetni óhajtanék. Segítve lesz pedig, 's néze-
tem szerint egyedül az által lesz segítve a' köz-
bajon , hogyha egyházaink, egyházmegyéink 's 
kerületeink rendeztetnek 's mindenki által tiszte-
letben tartandó törvényekkel elláttatnak $ mert 
kicsoda nem érzi, hogy az egymástól olly sokban 
és gyakran eltérő 's egy-oldalu egyházmegyei 's 
kerületi rendeletek csak roszul pótolják a" minde-
neket kötelező egyházi törvények híját! 

Érzi az ebből eredő bajokat minden magyar-
honi protestáns, látják kiváltképen azok, kik köz-
dolgaink menetét gondos szemekkel kisérik: de 
látta azokat különösen az 1790-ki bölcs törvény-
hozó hatalom is, mint az azon évben alkotott 26-
dik törvény 4-ik czikke nyilván hirdeti. Ide ig-
tatnám magokat a' törvényczikk szavait, ha gon-
dolnám , hogy azok valaki előtt ismeretlenek. 
Szabad legyen e' közben kimondani azt, hogy 
igen nehéz meghatározni, ha vájjon csudálni vagy 
fájlalni kelljen-e azt, hogy olly üdvös törvény 
mindez ideig siker nélkül maradt. Igaz ugyan, 
hogy mindjárt a' következett években tartattak 
zsinatok: de az is nagyon valószínű, hogy az ott 
hozott törvények királyi legkegyelmesb megerő-
sítést nyerni a-ig fognak; miért? azt vizsgálgatni 
nem nekem illik: azon tanúiságot azonban mellőz-
nünk nem lehet, hogy a" zsinat akármikor is ugy 
igyekezzék hozni törvényeket, hogy a' királyi 
aláírást megnyerjék, minek hiányában alig töb-
bek holt betűknél, mellyekböl kiki csak annyit 
akar megtartani, mennyi neki tetszik; mi annál 
kártékonyabb , mert a' régibb szathmárnémethi 
egyh. törvényeket a* szokásból idő, méltányosság 
's szükség kiszorították. 

Egyházunk rendezése, 's egyházi törvények 
alkotása ezek szerint halaszthallan szükséggé vál-
ván : alig láthatni helyét a' készületlenség emle-
getésének. Részemről legalább nyilt szivvel 
megvallom, hogy ha eddigelé más véleményben 
lettem volna is: e' Lapok keletkezése óta meg-
győződtem arról, hogy a' legkivánatosb dolog 
létesülesét, készületlenség ürügye alatt, tovább 
halogatni nem lehet; megvallom azt is, legkevésbé 
sem félek attól, hogy zsinati törvényeink valaha 



elhamarkodott rögtönzéseknek neveztethessenek. 
Egyébiránt, a'készületlenségröl levén szó, nem 
tagadom e' részben szükségét az eszmék tisztába-
hozásának; mert ha valaki azt hiszi, hogy egyh. tör-
vényeinknek a' népfelsöség eszméjén kell alapul-
niok, "s ennélfogva az egyes egyházak utasításai 
többségéből kell eredniök: ugy kénytelen vagyok 
megvallani, hogy zsinattartásra készületlenek 
vagyunk ; de egyszersmind bátran állítom azt is, 
hogy könnyebb képzelni eljövetét az időnek, mi-
kor egy lesz az akol és egy a' pásztor, mint azt 
reménylni, hogy egyes egyházaink, sőt minden 
egyes hitfeleink törvényhozásra szükséges elő-
készülettel birandanak. Ellenben, hogy egyhá-
zaink legfelebb száz férfiakat válaszszanak, egy-
házi törvények alkotásával megbizatandókat: arra, 
ugy hiszem, épen olly készek ma, mint husz év 
múlva lesznek. Minden aggodalmat's kétkedést 
e' részben eloszlathat azon közönségesen elis-
mert igazság, hogy ha jó rendet, a' szabadság-
nak e' nélkülözhellen föltétét, akarunk bevinni a1 

társaságba: ugy a' választó, tanácskozó és tör-
vényhozó szerepeket szükségesen el kell egy-
mástólválasztani. Mi megtörténhetik egyházunkban 
is, a' nélkül hogy valaki vagy méltatlan elmellözte-
tés vagy kedvetlen nyomás miatt, panaszra fakadni 
kényszerüljön. Erről azonban másszor bővebben. 

Mindezekhez képest, engedje magát a' t. 
Szerkesztőség fölkéretni arra, hogy nagy-hatályu 
's becsii Lapjaiban a' zsinattartás szükségét hir-
desse. E' szerény fölhívásnak engedni, ellenkezik 
tán eddigi nézeteivel 's vallomásaival: de ha nem 
esküdt, mint erősen hiszem, senkinek szavaira: 
ugy nem kétkedem, hogy ömaga is át fogja látni 
mind egyházi törvények hozása, mind egyházaink, 
egyházmegyéink, egyh.keriileteink 's végre egy-
házkormányszékünk (convent} rendezése halaszt-
hatian szükségét. Hiszen ö nálánál jobban senki nem 
ismeri e' részbeni hiányainkat 's az ezekből ere-
dő bajokat. Mellőzve ugyanis a' még levéltárczá-
jokban heverő panaszokat: csak azok, miket ed-
digelé becses Lapjaikban elmondottak, elegendők 
arra, hogy minden, egyházunk javát és virágzását 
óhajtó keblekben fölköltsék a' zsinat-tartás forró 
kivánatát. Engemet legalább minden egyes Lap 

xmeggyőzött arról, hogy a' zsinatot tovább és to-
vább halogatni kár nélkül nem lehet. Meglehet 
azonban, hogy ennek oka bennem az, mert előle-
gesen el valék fogulva a'zsinat iránt: de nem lesz 
vétek, ha a' mondatot egyszerűen megfordítom 
és azt állítom, hogy a' kit a' közelebbi három 
év meg nem győzött a ' zsinat halaszthatlan szük-
ségességéről : az előlegesen el vala fogulva a' 
zsinat ellen. 

Bezárom itt, nehogy szokottnál hosszabbra ter -
jedjen, nyílt levelemet, azon két kérdéssel: Váj-
jon az 1790, 26-dik törvény 4-dik czikkének 
elég van-e téve mind ez edeig? Vájjon nem 
igen óhajtandó 's nem halaszthatlanul szükséges-e, 

hogy annak minél elébb elég-tétessék? Ha e' kér -
dések fölött ítéletét a'közvélemény kimondandja: 
a' zsinatról részletesen többször is nyilatkozni 
kedves tartozásomnak ismerendem, noha nem nyílt 
levél alakjában többé. Kassán, jan. 9. 1845. 

Dr. F e r e n c z y J ó z s e f , 
reform, pap. 

Mázassági válóper törvényszéke. 
(Észrevételek a1 ,,Kéretlen Válaszra." 

Mielőtt észrevételeimet megkezdeném, szük-
ségesnek látom kinyilatkoztatni, mikép észrevé-
telek írására nem az indított, mintha a' ,,Kéretlen 
Választ" általánosan kárhoztatnám: sőt inkább igen 
jeles dolgozatnak 's ollyannak vallom azt, mily-
lyenhez, mind a1 Kéretlen Válasz érdemes Írójá-
nak, mind e' lapok t. Szerkesztőségének, minél 
többekhez kívánok szerencsét. De bármelly j e -
lesnek tartom is azt; sőt bár elveit is, kivált az 
1843. évi számokban közlötteket, nem kis részben 
osztom: sokat látok mindazáltal abban, kivált an-
nak közelebb megjelent czikkeiben, ollyat, mitől 
az én gondolkozásom egészen elüt , 's mi — vé-
leményem szerint— a' protestantismus szellemé-
vel merőben ellenkezik. Leírom 's közlöm tehát 
ezekre nézve ellennézeteimet, hogy a' dolog mind-
két oldalról megvifattalván, az igazság annál tisz-
tább fényre derüljön. Nem terjeszkedem azonban 
az egészre ki, nehogy rendén túl hosszas és untató 
legyek: csupán a' mult évi közlemény következő 
pontjaira szorítkozom : 1} házassági válóper, 2) 
egyformaság vallási szertartásokban, 3) betegek 
látogatása 's halottak temetése, 4 ) székes papok 
's diaconok. 

1) Házassági válóper. A' „Kéretlen Válasz" 
a' házassági váló-pereket tcrmészetileg papi szék 
elébe tartozóknak állítja. Mielőtt az ezen állítás 
bebizonyításául felhozott okokra s erősségekre 
mennénk: szabad legyen a' házasság természe-
tére némi kitérést tennem. Én a'házasságot ollyan 
szövetségnek tartom, mellyet férfi és nő, az okos-
ság és erkölcsiség törvénye alá eső természeti 
ösztönnél fogva, azért kötnek, hogy állandóul 
együtt elvén , egymást boldogítsák, 's az együtt 
nemzett gyermekeket együtt neveljék. Elébb ren-
delte Isten a' házasságot, mint akár polgári, akár 
egyházi társaság létezett volna. Eredetét tekint-
ve tehát, a'házasság sem polgári sem egyházi 
szerződésnek nem, hanem egyedül természeti 
szövetségnek mondathatik. Azon időtől fogva 
azonban, mellyben a' polgári társaságok, a' köz-
álladalmak létre—jöttek, polgári ügygyé vált a ' 
házasság. A' házasság ugyanis alapja a' köz-
álladalmaknak, a' nélkül ezek létre nem jöhetné-
nek , fen nem állhatnának; egyszersmind a' há-
zasság viszonyt állít fel a' férfi és nő közt, melly-
böl ollyan jogok 's kötelességek folynak, mellyek 

*) L. 1844- ik Lap 36-ik számát. 



teljesítésétől fiigg legnagyobb részben a' polgári 
társaság békesége 's boldogsága. Mi lehet annál-
fogva természelesb, min táz , hogy a'házasság 
polgári törvényhozás, polgári felügyelés, polgári 
hatalom védelme alatt álljon? A' keresztyén vallás 
felállítója, a'Krisztus, a'házasságról egyenesen és 
közvetlen nem rendelkezett, hanem csak alkalmi-
lag szólott arról Málé 5, 32. és 19, 8. 9. versei-
ben ; és az állal, mit az idézett helyeken mondott, 
a' házasságot csupán eredeti czéljára, tisztaságára 
és méltóságára kivánta visszavinni: de birói ha-
tárzattal 's Ítélet- hozással a' házassági ügyben — 
mint ezt a' paráznaságban találtatott no példája is 
(János 8: 3 —12J mutatja — soha sem foglalko-
zott. — Tanítványai, mint másban, ugy ebben is 
példáját követték, 's szellemében működtek. Pol-
gári szerződésnek tekintetett annál fogva a' há-
zasság a' keresztyénség első századaiban is, a' 
honnan legrégibb törvényeink a' házasságban — 
mint a' Codex Theodosianus és Justinianus bizo-
nyítja — mind világi fejedelmektől, Constantin, 
Honorius, Theodosius és Justínián császároktól 
eredtek. Csak később, a' papi hatalom növekedé-
sével, kezdett a' házassági ügy, elvonva a' világi 
törvényhozás és törvényszékek elöl, egyházivá 
tétetni. Az aacheni zsinatban Ludovicus Pius alatt 
(836) előhozattak Pser.do — Isidor Decretálisai, 
's a' házassági ügy egyházivá tételére föltevék a' 
koszorút. Nem adhatnám ezt világosabban és hí-
vebben elő, mintha egy rom katholikus lelkésznek 
erre vonatkozó íme sorait ide igtatom. „Das 
Vorgeben des Pabstes Nicolaus I., diese Samm-
lungen im römischen Archív gefunden zu habén, 
wirkte mit selbenEingangzu verschaífen. Das er-
dichtete hohe Altér, dieser Decretalen und die 
gránzenloseEhrfurcht gegen denpabstlichen Stu hl, 
unterwarfen, wie mit einem Zauberschlage, allé 
Gewalt in Ehesachen der geistlichen Ilierarchie. 
Die Zeiten der Anarchio wo sich das Staats-Huder 
in schwachen Hiinden befand , wurden von der 
Geistlichkeit zur Erweiferung ihres Wirluings-
kreises schlau und vortheilhaft benutzt. Die Ehe-
geseize, entlehnt aus den Gesetzbüchern der Staats 
regenten, wurden mehr oder weniger beschrankt, 
und erweitert, oft auch verbessert und berichtigt 
— zu kirchlichen Auspruchen umgestempelt, und 
in die Decretalsammlungen anfgenommen. Die 
weltlichen GeseJze verloren sich in selben, so 
dasz man einzig die Iíirchensatzungen vormerkte. 
Die profáné Gesetzgebung wurde gleichsam ca-
nonisirt. — Durch diese Maximén, und Zeitbe-
günstigungen , wnrden alle Ehesachen, aus-
schlieszlich und in ihrer ganzen Ausdehnung zur 
geistlichen Gerichtsbarkeit gezogen. Die Kirche 
hat durch ihren beharrlichen EingriíF, die öífentli-
che Meinung so gelenkt, dasz man die Ehesachen 
allmahlig als kirchliche, einzig zu ihrer Erkennt-

*) Recbtfertigung der Gemischten Ehen. Lap 36. 

nisz gehörige Gegensüinde befrachten lernte." 
Igy állván a' dolog a'házasság természetére néz-
ve: Iátni-való, mikép a' házassági ügyek és igy 
a' válóper is, természetileg nem papi, hanem vi-
lági törvényszék elébe tartoznak. Hosszas valék 
a' kitérésben, annál rüvidebb kívánok tehát lenni 
a'papi szék mellett's a' világi ellen felhozott okok 
's erősségek bírálásában. Hogy Luther és Szász 
Móricz a' házassági pereket meghagyták a' papi 
székek előtt: azt — mindazon mélv tisztelet mel-
lett is, mellyel e' nagy nevek iránt méltán visel-
tetünk — valami különös tekintély gyanánt, ez 
ügyben nem használhatjuk. Mert hiszen csuda 
volna, ha ők, még abban a' korban, minden bal-
véleménytől teljesen megszabadulni képesek, let-
tek volna. Azonban azoknak, kik ez ügyben Luther-
's Szász Móriczra hivatkozni szeretnek, ellentétül 
én is nem kis nevekkel, nem csekély tekintélyek-
kel szolgálhatok. Felhozhatom Moronus biborno-
kot, ki a' tridenti zsinaton a' zsinat ezen canona 
ellen: .,Si quis dixerit cansas matrimoniales non 
spectare ad iudices ecclesiasticos, anathema sít" 
óvást tett; 's hogy necsak a1 régibb időre hivat-
kozzam , felhozhatom az ujabb korból b. e. II. 
József császárt, ki Benigna Constitutiójában ezt 
rendeli: ,,Matrimonium in se ipso, ut contraclus 
civilis consideratum, prout et ex contractu hoc 
íluentia, et contrahentibus invicem competentia 
iura et obligationes, vim et efficaciam ornnem, ex 
toto et unice a praesenti Constitutíone, pro futuro 
obtinebunt, ac proinde, decisio etiam litium eate-
nus oriundarum, foris Nostris iudiciariis civilibus 
competere debebit." A' viszonosság elvéből me-
rített azon erősség is, miszerint , ha a1 rom. k a -
Iholikusok házassági pereik a'papi szék előtt foly-
nak: illő, hogy a' mi válópereink is ott folyjanak, 
előttem csekély-fontosságú. Mert a' r.katholiku-
soknál ez vagy hittanaikon alapúi, vagy nem; 
ha nem: akkor nálok is visszaélés; ha igen: 
akkor nincs mit követelnünk benne a' viszonos-
ságot. Mert, véleményem szerint, vannak a' hitfe-
lekezetek jogai közt különbözések, mellyek, kü-
lönböző dogmákon alapulván, a' viszonosság el-
vének alá nem eshetnek. — Tagadhatlan, hogy 
válópereink jelen állásánál, azoknak mind meg-
kezdésében, mind folytatásában sok húzás-halasz-
tás, 's az alatt sok kicsapongás, erkölcstelenség, 
sok botrány szokott történni: de nincsenek-e ily-
Iyen hibák egyéb pereinknél is, 's vájjon az kö-
vetkezik-e abból, hogy más — tán nem is illető 
— törvényszék elébe vigyük át pereinket? Nem 
inkább az-e, hogy rendezzük törvényszékeinket, 
szabályozzuk perfolyamainkat? És miért nem 
eshetnék ez meg házassági pereinkkel is? — Miért 
ne fogadhatnék el, nevezetesen, a' Kéretlen Vá-
laszban — azon esetre, ha a'papi székektől elüt-
tetnék — ajánlott javítást? Legfontosabbnak lát-
szik a' világi törvényszék ellen az az ok, melly 
honi körülményeinktől vétetett, miszerint t. i. „ r . 



katholikusok tevén nálunk a'bírák többségét, azok 
a' váló-ítélet kimondásakor lelkiösmeret elleni 
tényre kényszeríttetnének." Ha az jönne kér-
désbe, hogy átalában szabados-e az elválás: ak-
kor igen is hittana ellen nyilatkoznék a' r. katho-
likus, midőn az elválást átalában szabadosnak 
állítná: de válópereinknél máskép áll a' dolog. 
Feltétetik ugyanis ott , mint már megállapított 's 
többé kérdés alá sem jöhető igazság, mikép a 'pro-
testánsoknál az elválás szabados; nemcsak , ha-
nem a1 törvényben ki is jelöltetvék az elválhatás 
esetei: annálfogva én nem láthatom által, mikép 
kényszeríttetnék a' legorthodoxabb rom. katho-
licus biró is —ha egyszer tiszta felfogással, józan 
észszel bir — lelkiösmeret elleni tényre annak 
kimondásával, hogy valamelly válóperben a' 
törvénykijelölte esetek közöl egyik vagy másik 
valósággal megvan. Valóban ha a1 rom. katho-
likus biró a' váló-itélet kimondásával lelkiösme-
rete ellen cselekednék: abból egyenesen követ-
keznék vagy az , hogy eddig honunkban, hol 
nagyobb részét a' bíráknak rom. katholikusok te-
szik, egy törvényes elválás sem történt; vagy az, 
hogy ha történt, a' birák lelkiösmeretök ellen 
cselekedtek. Az elsőt tények czáfolják, a 'máso -
dikat hinni több volna, mint vakmerőség Átmen-
vén ekkép a' Kéretlen Válasz papi szék melletti's 
világi törvényszék elleni erőségein: helyén lá-
tom már kinyilatkoztatni, miszerint én a' váló-
pereknek papi székeink elébe hozását nem is tar-
tom tanácsosnak. Van abban valami, mit Pé-
terífy úr állít, hogy a' válóperek világi törvény-
székek előtt nagyobb szigorúsággal, önálló füg-
getlenséggel 's részrehajlallansággal kezeltetnek, 
mint a' papi szék előtt. A papi széknek e' hiányán 
a' Kéretlen Válasz papjaink ingatag állása szilár-
dításával 's biztosításával kiván segílni; ezen 
szilárdítást 's biztosítást én is szivemből ohajlom, 
sőt — ha szabad ugy szólnom — szinte követelem: 
de -- ki merjem-e mondani? — csak bizonyos 
vonalig, bizonyos határig; mert hallgatóiktól tel-
jesen függetlenekké, hallgatóik urává tenni pap-
jainkat — bár magam is pap — soha sem kívá-
nom. Meggyőződésem szerint, joga 's kötelessége 
a' papnak, hallgatóit oktatni, tanítni, sőt, a' körül-
mények ugy hozván, inteni, feddeni, dorgálni is ; 
szóval, hallgatóira szellemi- 's erkölcsileg hatni: 
de bíráskodni hallgatói fölött, hallgatói perében, 
nem az ö dolga; kivül van ez azon a' viszonyon, 
mellyben pap és hallgató egymáshoz állanak. — 
— Lehet, hogy, mint a' Kéretlen Válaszban is 
érintetik, a' válóperekben bíráskodás papjainknak 
tán némi tekintetet adna. — Nem kétlem, vannak 
papjaink, kik az efféle mellékes tekinteten kapnak, 
's kik tekintetöket — valódi érdem hiányában-e 
vagy más okból — idegen elemre alapítni szere-
tik: ám legyen ezeknek az ő hítök szerint; én az 
illyen mellékes uton szerzett tekintetet nem 
egyébnek tartom utczán felszedett páva-tollaknál; 

— 's erősen hiszem, hogy az a' kis tekintelecske, 
mellyet a' válóperben bíráskodás adhatna, ingyen 
sem ér fel azzal a' kedvetlenítéssel 's keserítés-
sel, mellynek épen ezen bíráskodás papjainkat 
kitenné. — Ne feledjük végre , hogy a' válópe-
rekkeltöbbnyire együtt jár valamelly bün-tett p. o. 
nős-paráznaság 's gyilkolási merény, és még a1 

női hozomány felett is ítélni, 's ez egyenesen a' 
világi törvényszéket illetvén, nem tanácsosabb-e 
ott folyni le az egész pernek, hol annak utoljára is 
végződni kell ? — Elmondám a' mit e' tárgyra 
tartozónak véltem, csak azt kell még megemlít-
nem, hogy noha a' házasságot lényegében pol-
gári szövetségnek hiszem; noha a' válópereket 
tovább is a' világi — de jobban rendezett — tör-
vényszék előtt hagyni kívánom: mindazáltal a' 
házasságról az erkölcs-, vallási bélyeget letörölni 
épen nem akarom. Maradjon az, hogy magasztos 
czéljának annál inkább megfelelhessen, — hogy az 
emberiséget annál inkább nemesíthesse 's boldo-
gíthassa, továbbra is és mindenha, az egyház ha-
tárába átültetett plánta, a1 mennyiben annak köté-
sét az egyház szertartásaival szentesítse 's a' 
benne keletkezett bajok eligazítása soha addig vi-
lági törvényszék elébe ne kerüljön, míg a' lelki-
pásztor a1 kibékéltetésre nézve mindent, mi tőle 
telik 's tisztével egyez, meg nem kisért 's el nem 
követ. Ebben — ugy hiszem — elég van téve 
azon bizodalmas kötelék kivánatának, mellyel a' 
hallgatók papjaikhoz köttetvék, — elég egyszer-
smind az egyház minden helyes és igazságos igé-
nyeinek is. (Folytatása következik.) 

S z e n t m i k l ó s i . 

Replica a' papelnökség tárgyában. 
Valentinyi úr, tudós értekezésében (48. szám 

1844.), sokat felhordott a' solo- papelnökség párto-
lására : de mellőzte az okokat, mellyek a' pap-
elnökséget nem javallják, és a' mellyek, dióhéjba 
szorítva, im ezek lehetnének. Szent-irásból a' 
papelnöklést derekasan megczáí'olhatni sok he-
lyekből, legkivált még is Jézusnak azon szavai-
ból, mellyekkel az elsőség felett versengő tanít-
ványokat megfeddette és alázatosságra utasította. 
— A' históriából maga V. úr is elég példákat idé-
zett fel , hogy egyház-gyülésekben világiak és 
nem papok elnököltek: de mennyi példák lehet-
nek még, mellyek, feljegyzés hiánya miatt, tudo-
másunkra nem jutottak ! — Az Egyh. Lapban e' 
tárgyra nézve megszólalt és V. úr által elősorolt 
irók mindannyian papi egyének, kiknek vélemé-
nye, saját ügyökben, nem érvényes. Szerettünk 
volna hallani nyilatkozást világi urainktól is. — 
A'lelkészek képessége az elnökösködésre, mellyet 
V. úr azoknak sok tanulmányiból következtet, 
praxisban igen gyarlón bizonyúl be ; miután azt 
látjuk mindenfelé, hogy ev. lelkészek, bármilly 
tudósok is, átalján parlamentáris ügyesség és la -



pintat nélkül szűkölködnek. Mi a' papelnökség 
némelhoni legújabb példáit illeti, meg kell jegyez-
ni, hogy a1 német protest. külföldön jobbára min-
denütt az ev. lelkészek státusi kincstárból fizettet-
nek, egyházaiktól nem szolgailag függök, és igy 
azok gyűléseiben illik is hozzájok az elnökség. 
Mi ellenben, magyarhoni prot. lelkészek, egyhá-
zainktól választatunk, conventióra hivattatunk és 
közvetlen dijaztatunk: következőleg a' bennünket 
tápláló és fizető hivek gyűléseiben elnökölni, az-
az: főnöki szerepet vinni, nem helyesen jő ki. 
Mindaddig tehát, míg mi is egyházaink ellenében 
szabadabbakká és szilárdabb önállásuakká nem 
tetetünk, legtanácsosabb, az elnökségre-vágyást 
szájunkba sem venni, világi urainknak hagyni, 
magunkat arra alkalmatlanoknak elismerni; és 
az elnökséget, legfölebb kényszerültségböl, az 
ollyatén helybeli presbyteriumban és convenlben 
vállalnunk el, mellynél nincsen felügyelő. Sőt még 
a' legboldogabb körülmények között is, a' legjobb, 
mit tehetnénk, az lenne: hogy kormányzás-mo-
dorunkban is elöhaladást és igazi protestáns alakra 
kifejlést tanúsítandók, — tartsuk magunkat a 'pro-
testantismus amaz elvéhez, melly szerint evan-
gelicus egyházak kormányzása közös mind világi-, 
mind egyháziakkal. Melly elvhez hiven elég szép 
ez a' most is divatozó iker-elnökség; ám (ha 
tetszendik) ugy is módosítandó, hogy nagyobb 
egyház-gyülésekben papi és világi egyén felvált-
va elnököljenek. Legyen is e' Lapban az evang. 
papok elnökségéről ennyi elég; mert bizony azt 
vitatnunk, legalább most még, nemcsak becsüle-
tünkre nem válik, hanem hierarchiai gőgöt gya-
núsíttat, kevély szegénységet hirdet és nevet-
séges. O m i k r o n . 

A' papi öltözetről. 
Kezdetben, hihető, a' papok sem öltözködtek 

különösebben, mint mások , csak hozzájok illő, 
tisztességes ruházatban hivataloskodtak. Az egypti 
papok ellenben , (Moldenhaver Alterthümer der 
Egyptier, Juden, Griechen und Römer szerint) 
már semmiféle állatról való bőr- és szörruhát 
nem vettek magokra; finom gyolcs vászon-ruhát 
viseltek, és papyrnövényből készült lábbeliket. 
A' tisztaságot annyira kedvelték, hogy minden 
harmadnap megberetválkoztak; reggel, délben 
és estve megfürödtek. — Az ó szövetségi zsidó 
papok ruhája is finom fejér gyolcs volt, vörös 
bárson övvel, égszinü vonásokkal, ékesen kivár-
va. Az öv olly hosszú , hogy lelóggó részét az 
áldozó pap a' nyakára 's mellére vetette 's te-
kergette; fején papi süveg, turbán. A' ruha egy 
darabból volt szőve, — ujjakkal, közepén lyuk 
volt, — ugy kelle bele búvni. — A' felső ruha 
égszinü, varrás nélküli, földig leérő, alant a r a -
nyos czafrangokkal megrakva. A' felső ruha alatt 
a' mellény különös, gazdag szövet, a' mellyen, 

négy sorban, 12 drága kövek, mellyekre izrael 
12 törzsökéi voltak irva, - a' tündöklő drága 
kövekért, — Úrim és Thummim, — világossága 
igazság és tökélyesség névvel neveztettek. — A* 
turbán alatt a' homlokon két ujjnyi szélességű 
aranyos kötő, mellyre zsidóul, az Isten szent-
sége volt irva. Szakálluk, a' törvény szerint, nem 
volt leberetválva. 3. M. 19, 27. — Efféle a ra -
nyos ruhát öltött a' pap a' templomban mindennap 
magára, — de utóbb csak jeles ünnepeken. — A* 
görög papok ruhája is hosszú, földig folyó, fehér 
taláris volt. Ha a' mennyei Isteneknek áldoztak, 
purpur szín, ha a' föld alattvalóknak, fekete 
szinü ruhába öltözködtek. Áldozatkor, fejők k o -
szorúzva, — lábok meztelen volt. Később bocs-
korfélét húztak. — A' római papok is purpur 
vörös prémü hosszú ruhát (praetextam togam) vi-
seltek, — bőrből, sisakforma süveget. — Olly 
nagy tekintettel birtak, hogy hivataluk egy részét, 
— az itélethozást, — Augustus császártól fogva, 
a' fejedelmek magoknak tartották. — Constantin 
római császár keresztyénné léte óta uralkodóvá 
levén a' keresztyén vallás a" római birodalomban, 
valamint a1 templomok , ugy a' papok öltözete 
egyszerűsége is, — az Istennek lélekben és igaz-
ságban való imádása, elváltozott, — a1 görögök-
től, rómaiaktól, zsidóktól kölcsönözött diszjelek-
kel fölékesítetett. Igy támadt a' papok különös öl-
tözete, mellyet már , azért, ornátus névvel ne -
veztek , — a' templomokban a' füstölő edények, 
a' misemondó ruhák, szobrok, képek. — A' kö-
zépkorban a' nyers bőrrel öltözködés a' papok-
nál is szokásban levén, hogy azzal szent hiva-
taloskodásaikat le ne alacsonyítsák, szőrös bőr-
ruháikat, az isteni tisztelet alatt, rövid fejér gyolcs 
köntössel fedelezték, — melly ruha, noha a' reá 
alkalmat adott ok régen megszűnt, nevét még is 
a' régit viseli mind e' mai napig, francziául su r -
plis (super pelles), németül Chorhemd, Chorrock. 
Az efféle felső fehér papi ruhát, a' soproni pre-
dicatorok is, csak nem rég hagyták el,—a'német, 
tót papok még többnyire viselik,— magyar evan-
gelicus pap soha sem viselte. A' papok parókája, 
régi három-szegletü kalapja , igen sokáig volt 
divatban. A' cingulum — Öv — képezi a' papi öl-
tözeten az ostort, mellyel Jézus megostoroztatott; 
a' stóla, nyak függő, a' papi öltözeten képezi a' 
kötőt, mellyel Jézus az oszlophoz köttetett. A' 
londoni angol papok közt, még a' mult évben is, 
nagy vetélkedés volt a' felöl, a1 fehér felső ruha 
legyen-e vagy a' fekete, a' papi díszruha, — 
egyik angol püspök a' feliért szorgolta.—A' Mózes-
táblák, (sokszor elég idomtalan szélesek, hosszuk, 
különbfélekép kivarrottak, kicsipkézetlek), a' 
köpeny-félepalást-reverenda, a' Luther-öltöny, a* 
kolostori szük-keblü, ujjú hosszú tóga, — a' 
szokott papi ruhák. — Iíivánni lehetne, az álmo-
dozott unió kedvéért is, a' papi öltözetben is , ha 
nem tökélyes, (mert a' protestáns, ugy mondják, 



tökélyes megegyezést nem szivei semmiben is3, 
legalább nagyobb egyformaságot, — talán sujtásos, 
betyár czifraságnélküli, egészen egyszerűt, nem-
zetit. A' papi külső öltözet mellett, lelki, belső öl-
tözet, alapos tudományosság, szelíd emberség, fari-
zeusságnélkiili egyenesszivüség lenne kívánandó, 
hogy szűnne az ezredes panasz a'fekete ruhások *s 
lelkek ellen, Math. 2 3 , 23., — lenne láthatóbb 
mindinkább a' candidum cor, sub atra veste. — 
Vélekedésem szerint,* a' papoknak az egyházi 
gyűléseken is csak egyszerű, papos, fekete ruhá 
ban lenne illő megjelenni, mikor nem adja elő 
magát semmi különös papi szent foglalatoskodás; 
a' Mózes-táblák, a1 palást-reverendák (illetlen, 
hogy városon az egyházfia is papi reverendás,) 
elmaradhatnának, — valamint a' világiak részéről 
is a' csörtetös kardok, — az egymás ellen töre-
kedések, — az önfejű, stentori-hangu, gyöngéd-
telen kikiáltások, kinevezések. Külső, belső sze-
líd emberséget, igazságot óhajtunk. 

H o r v á t J á n o s . 

I § k o 1 a-ü g y : 
Tanítási rendszer a' csurgói ref. 

gymnasiumbau. 
A' belső-somogyi egyházmegye tanácsszéke, 

mint a' csurgói iskola felügyelősége által, az em-
lített gymnasium tanosztályaira nézve megállapí-
tott tanítási rendszer következő: 

Első év. a ) Vallástan, Tóth Ferencz kis ca-
techismusa szerint, b) Lélek és testismeret, a' 
Debreczenben készített Útmutatásból. - c) Termé-
szeti dolgok ismerete, állatokról, növényekről, ás-
ványokról, hallásból, rajzzal — d) Nyelvészet: honi 
a' m. t. társaság által kiadott helyesírási szabá-
lyok, a' latin pedig Bocsor István nyelvtana sze-
rint. — e) Honi földismeret, hallásból. — f ) Szám-
tan, a' számjegyek irása, olvasása, összeadás és 
levonás, Bocsor számítási könyve vezérlete után, 
észből, Írásból. — g) Ékesirás. — h) Testgya-
korlat., hetenként két óra, — i ) Kertészet.— Ma-
gány olvasmányul Robinsont használják, az olva-
sottakról jegyzeteket vezetvén. 

Második év—a) Vallástan b) Lélek és test, 
mint szintén c) természeti dolgok ismerete is 
folytat tátik. — d) Latin nyelvészetből Bocsor 
nyelvtana első folyamát bevégezve. — e) Honi 
földismeretböye bben.— f ) Számtanból sokszoro-
zás. — g) Ékesirás. — h) Testgyakorlat's kerté-
szet, mint az első évben. — Magány olvasmányul 
Campe Amerika fölfedezése jegyzetekkel kisérve. 

Harmadik év — a) Vallástan folytattatik, 
hozzá adva úrvacsorához készítő agendát, 's rö-
vid erkölcstant. — b) Útmutatás 1 - sö 2 ik 3-ik 
része hallásból, c) Természeti dolgok ismerete, 
az osztályok 's fajok meghatározására is kiter-
jeszkedve. — Az iparmütanból pedig az új szü-
lemények. — d) Nyelvészet: latin, Bocsor nyelv-

tana második folyama gyakorlatokkal; német, a' 
nyelvtan elemei, Márton József kézi könyve sze-
rint. —- e) Honi földismeret elvégezve. — f ) 
Számtanból, a' 4 első müvek, fejből és írásból. — 
gj Ékesirás. — h) Testgyakorlat. — i) Kertészet 

fatenyésztés. — Magán olvasmányul Peregrini 
bányája. 

Negyedik és ötödik év. — a) Vallástan foly-
tattatik. — b) Egyházi történettan az Útmutatás 
5. 6. 7. 8. 9-ik része szerint hallásból, 's jégyzet 
után. — c) Természeti história 's iparmütan. — 
d) Lélektan, az ízlés alkalmazva a' társalgási illen-
dőségre Knigge után, testtan egészségi szabá-
lyok Zsoldos szerint versekben. — e ) Honi tör-
ténettan. — f.) Földismeret ó Italia, ó Graecia, 
's a1 föld 5 részei, annak minden országai, neve-
zetes folyói, tavak, tengerek, tengeröblök, szo-
rulatok, hegyek, fővárosok. — g) Nyelvészet: 
latin Bocsor nyelvtana, német Márton szerint 
folytattatik, mindkettő gyakorlatokkal; görög, a' 
nyelv elemei. — h) Classica literaturából Phae-
drus, Cornelius, Cicero válogatott levelei fordítá-
sa. — i) Szerződések tudománya, levelezések, 
folyamodások, nyugtatványok készítése, gyakor-
latilag is. — k) Számtanból, föloldás, visszavi-
vés, összetett müveletek, tört számok. — I) Test-
gyakorlat 's fatenyésztés. — Magán olvasmányul 
használtatik az ifjú Anacharsis utazása Görög- , 
Deákyé Magyarhonban. 

Hatodik és hetedik év — a) Vallástan a' Hej-
delbergai Káté szerint magyarázattal. — b) Egy-
házi történettan. — c) Iparmütan, a' természet-
tanból pedig az electricitas, magnetismus, galva-
nismus. — d) Logica. — e) Honitörténettan. — 
f ) Helyes beszéd, irás-elöadás, rhetorica, gya-
korlás , fogalmazás, körmondatok 's chriák irása 
magyarul és latinul. — g] Római és görög lile— 
raria história. — h) Latin classicus irók magyarra 
fordítása. — i) Római régiségek Schönvisner után 
latinul. — k) Földismeret és csillagászi földleírás. 
— 1) Görög nyelvtan, Tatai szerint. — m) Pura 
Mathesis. — n) Testgyakorlat 's fatenyésztés. — 
Magán olvasmányul Feneion Telemaqueja, Haller 
fordítása után. — Sallustius, — Valerius Maximus. 

Nyolczadik év. a) Vallástan, és b) Termé-
szettan folytattatik. — c) Izléstan. — d) Magyar-
ország történetírása. — e) Költészet, szótagmér-
téktan, gyakorlás, fogalmazás. — f ) Görög és 
római literaria história. g) Classica literatu-
rából : Virgil, Ovid, Horácz, magyarra fordítva. 
— h) Görög és római mythologia, prosodia. — 
— i) Földismeret. — k) Applicata Mathesis. — 
l) Német és görög nyelv. — m) Testgyakorlat, 
fatenyésztés, kertészet. — Magán olvasás: Ossián, 
Homer, Tassó magyar fordítás után. — Kölcsey, 
Bajza, Kazinczy, Vörösmarty. 

Éneklésben átalában minden osztálybani tanu-
lók gyakoroltatnak. Közli M e z e i P á l , 

lelkész. 



K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Í j Szent-ir ás-magyar ázástan alapvonalai. 

Készítette Tomory Szabó Sándor. I-ső Kötet: 
Általános előjegyzetek, philologiai átalános néze-
tek és bibliai archaeologia. — Kecskemét. 1843. 
Szerző rövid előszavában kifejti okait, mellyek 
czei. és még e' szakban készítendő könyvek ké-
szítésére birták öt. 1-sö oka: Miután, úgymond, 
a" jelenkorral kifejlett népeszmék az ifjú növen-
dékek figyelmét a' keleti népektől 's ezek nyelvé-
től, mint idejöket leéltektől, mellyek sorába a 
latin nyelv is innen-onnan számítandó, — mely-
lyek voltak pedig eddigelé e' tudomány megszer-
zésének eszközei, — elvonták: könnyíteni kell a' 
növendékek előtt az üdvezítö ker. vallás érdeké-
nél fogva nagy-fontosságu szent-irás-magyará-
zástan alapelvei és ismeretei forrásai elsajátítása 
utát. — Tegyük ide: hogy a' törvény is paran-
csolja már a ' magyar nyelven tanítást, minek 
pedig a* Szerző, mint előttünk ismert jó hazafi, 
kész szívvel hódol. — 2-dik oka: különösen a* 
bibliai régiségtant vagy archaeologiát illetőleg, 
szükségesnek véli a' Szerző az archaeologiai né -
zeteket a1 mai időben kifejlett polgári nézetekkel 
mind anyagilag, belső szellemökben, mind alaki-
lag, külső rendszeri alkatukban a' lehetőségig 
párhuzamosítani. — Igen bölcsen ! És mi, ismer-
tetés végett, e' két okot czélul fordítván, a' 
könyvnek át- meg átolvasása után mondhatjuk: 
hogy mindkét czélnak derekasan és emberül 
megfelel. C3ak örülni lehet, e' tudomány-nemben 
illyen könyvet bírhatni nyelvünkön. Miután Szerző 
Elöjegyzeteiben világos, rendszeresített fogalmát 
gyújtja mintegy föl az olvasó vagy tanuló elmé-
jében az exegetica tanulmányoknak: általában is, 
de különösen is, a1 bibliai philologiát épen nem 
szükségtelen terjedelmességben megtanítja a1 ta-
nulni vágyónak tömérdek olvasottsága tárházából, 
utasítván egyszersmind az olvasót az általa bírál-
va jellemzett és megnevezett legjelesebb, minden 
nyelvű, ezen tárgyban irókra. Kik szomjúhozzá-
tok a' tudományt, i f jak, sőt idősb lelkészek is, 
menjetek bízvást e' forráshoz! szomjatokat kéjjel 
oltandjátok. De különösen az Archaeologia a z , 
melly, megfelelve a' felebb említett második ok 
alatti czélnak, kellemetes olvasmányt nyújt 
nemcsak lelkésznek , de akármelly törvények 
lelkével foglalatoskodó jogtudósnak, alkotmány-
polgárzat természetét búvárkodó politicusnak, em-
ber, nép, nemzet beltermészetét, új, régi szoká-
sok keletkeztét vizsgáló philosophnak. — Szeret-
nénk a' könyvből helyeket idézni, miket itt is 
érdekkel lehetne olvasni, ha ismertetési szándo-
kunk körét nem haladná: de még is, mutatványul 
a" pragmaticai ítéletre, mellyel Szerző minden 
tárgyat kisér — : midőn az istenoktatta zsidók, 's 
épen ezért tőlök nem várható, intolerantismusát 
bevégzi, igy szól: „Hiszen semmi sem lehet e' 
földön minden részben tökéletes! a1 buzgóság fe -

lekezetes szükkeblüekké, a* cosmopolitai fő- és 
kebelderület lágymeleg indiíferentistákká teszi 
az embereket, és a' túlzástól mentes középszer 
csak igen keveseknek juta boldogító sorsul." 
Hadd álljon még itt egy mutatvány a' párhuzamo-
sításra : A' heber polgárzat alkotmányáról: „Ha, 
úgymond Szerző, a1 polgári alkotmány vagy con-
stitutio nevét mai határozottabb jelentésben vesz-
szük: ugy a' héber nemzetnek tulajdonképen 
constitutiója nem is volt. Ugyanis a' mai idők 
szellemében, minden constitutio magából a" nép-
ből, — már annak akár egész testülete, akár 
megbízott személyviselöi tanácskozása *s közjó-
váhagyás által, fejlhetik létre; azon kormányba 
olvadolt tekintélyi alkotmányszabás (Octroy Con-
stitutio) pedig, melly egyedül a' magán uralkodó 
önkényü intézkedésből vette származását, csak az 
ős népek fejlődési gyermekkorukban jöhete létre, 
és a' jelenkor kivánatihoz fejlett népeknél, ha bár 
hajdan állhata is, már ma a' csupa tekintélyi osz-
lopok kidöltével, ujan-talapítás által magára új 
alakot ölteni kénytelen. Illy tekintélyen alapult 
polgári alkotmánynak kellett, természet szerint, a' 
hébereknél létre jöni, azon nevezetes különbség-
gel azonban, hogy itt nem emberi, hanem isteni 
tekintély lön a'polgári alkotmány alapköve."'stb. 

2) Római Régiség-tan (Archaeologia), t a -
nítványi számára irta Bélák József. Kecskemét. 
1844. — 155 lapra terjedő, honi nyelvünkön, 
tudtunkra legalább, első e tudományt előadó kézi 
könyv. Nem a' felebbi archaeologia, az igaz: de 
a" humaniorokban czélnak szinte megfelelő 's azért 
méltán 's joggal ajánlható nemcsak iskoláknak, de 
máskinek is olvasmányul. Nélkülöz minden szó-
szaporítást,—nem szükség a' tanulónak a' nemta-
nulandókat, mint eddig minden latin nyelvű a r -
chaeologiákban kellett, rajzónnal berekeszgetni, 
mivel ez mindegysorig tudni, tanulni való; a' 
mythologiára sem szükség e* kézi könyvecskén 
kívül más. Nyelve tiszta, sima, szabály- és kor-
szerű. K. G. 

O k I c v é l t á r c z a. 
Egy 30 éves eredeti levelet ejtett kezembe a' 

véletlen, melly egy prot. mlghoz, néhai Lónyay Gd-
bor Administrator úrhoz, intéztetett. Közzé tételére 
nem hirnöki viszketeg, vagy a' szerző emléke 
iránti tiszteletlenség: hanem inkább azon bámu-
latos meggyőződés serkentett, hogy csakugyan 
vannak emberek, kik Isten titkaiba avatkoznak,— 
irgalmának mérhetlen nagyságát sorompóba szo-
ríthatni hiszik, 's annyi, a' mennyországból ártat-
lanul kirekedett milióknak elkárhozásán siránkozni 
szíveskednek. Az eredetiről betűhíven lemásolt 
levél igy hangzik: 

„Méltóságos Administrator Ur , Drága kedves 
Öcsém Uram! 

Én beteges állapottal vagyok, mert már több 
hete, hogy a1 lassú hidegleléssel bajlódom; mind-

5 * 



azonáltal továbbra már nem halaszthalom, hogy 
szomorú levelére a' Mélt. urnák, a' mellyel nékem 
a' Mélt. Asszonynak, kedves élete parjának, a1 kit 
egyszer volt szerentsém tisztelni, halálát jelenteni 
méltóztatott, ne feleljek 

Ezen feleletemet Öcsém Uram ne ugy vegye, 
mint Politicábul származó írást, hanem ugy, mint 
egy igazán szerető atyafiának, és egy méltatlan 
de tsak ugyan a'Kristus rendelése szerint felszen-
telt, valóságos Püspöknek szívbeli kinyilatkoz-
tatását. 

Sajnálom én szivemből a' Mélt Asszonynak 
halálát, mivel felebarátom volt, sajnálom, mivel 
az ö halála az elmaradott Magzatokra nézve Öcsém 
Uramnak nem kevés terhet, és ujjabb gondosko-
dást hagyott, de sajnálom leginkább azért, hogy 
az igaz hiten kivül ment más világra 

Kedves Öcsém Uram ! ezen érzékeny esetben 
ismét az Isteni gondviselés által elmozditatott egy 
akadály, a' melly talán Öcsém Uramat eddig tar-
tóztatta, hogy a* Catholica hitet fel ne vegye. 
Kérem Öcs. Uram. az Istenre és lelki üdvösségére, 
éllyen egyszer az Isteni malasztal, adjon helyt a' 
Szent Lélek vonzásának, és helyheztesse lelkét 
abba az egyetlen egy Üdvösséges hitbe, azaz a' 
Catholica hitbe, a' mely nélkül soha az Isten Or-
szágát el nem éri. 

Lehetetlen nékem aztat magammal elhitetni, 
hogy öcsém Uram által ne látná mind aztat, hogy 
a' Catholica Annyaszentegyháznak hite igazán 
Kristustól eredet, és az Apostolok által hirdet-
tetett, és az olta mindég ál e' világon, mindaztat, 
hogy a1 Calvinista vallás, a' mellyröl a' világ 
Kristus után 1500 és több esztendőkig semmit 
sem tudott, és a' melly annyi Czikellyekben ellen-
kezik a' Kristus és az Apostolok tanításával, nem 
lehet a' Kristus által béhozott és az Apostolok ál-
tal hirdettetett igaz hit. 

Öcsém Uramat csak az emberi tekintet, és 
ezen változás által a' világtól származandó itél-
tetés tartóztattya a' maga hibás Vallásába; de mit 
nyer vele Öcsém Uram, ha ezeknek egyetlen egy 
lelkét áldozattyára tészi? és mivel, a' mint Szent 
Pál a' Zsidókhoz irt Levelének 11 rész. 6. vers. 
mondja: a ' hit nélkül (kétség kivül pedig az igaz 
hit nélkül, a' melly csak egyetlen egy Szent Pál 
bizonyítása szerint: egy az ur, egy a' hit, egy a' 
keresztség) lehetetlen Istennek kedvében lenni, e' 
nélkül élvén és halván, magára vonnya Kristusnak 
ama megváltozhatatlan kinyilatkoztatását a' mely-
lyet sz. Márknak 16 rész. és 16 vers. olvasunk, 
a' ki pedig nem hiszen, elkárhozik. 

Ne jádzon édes Öosém Uram lelkével, Üdvös-
ségével és Istennévei; nem tudjuk életünknek 
végső határát, talám Öcsém Uram kimúlásának 
órája is közzelebb van, mint sem képzeli; ne 
várja eztet a' megtérésére, mivel arra talám ak-
kor se módja se alkalmatossága nem lesz; hanem 
most, midőn egéssége, midőn ideje, midőn módja 

vagyon, hadja el az eretnekséget, a' mellyben eddig 
élt, és térjen az egyetlen egy igaz Catholica Anya-
szentegyháznak kebelében, a" mellyfce az irgal-
mas Isten Öcsém Uramat befogadni kész. Módját 
ezen meg térésnek, ha egyszer erre Ö. U. kész 
örömmel és minden tehetségemmel fogom eszkö-
zölni. Ugyan erre kész vagyok azon esetben is, ha 
hitünknek némely czikelyeiben, a' mellyekben 
talán még kételkedhetik , bővebb világosítást 
kívánna. 

Vegye Ö. U. ezeket olly igaz szivvel, a' mil-
lyennel én írom; kérje az Ur Istent a' hitnek Szent 
Malasztjáért álhatatossan és ha ezt az Istentől veszi, 
meg ne keményítse szivét, ne talántán nem élvén az 
Isteni kegyelemmel, mikor ez adatik, annak v é -
telére jövendőre magát méltatlanná tegye. Én is 
fogom az Istent Ö. uramért kérni, és Válaszszát el-
várván igaz Atyafi szeretettel és tisztelettel ma-
radok Sz— 8 - a Mártii 1815. igaz szivü Atyafi 
szolgája K P— m. k. 

S z - P - . 

Ezen levél hátára ezt irta az Administrator 
u r : „Megengedek a' szegény öregnek. — Nem is 
feleltem reá." — — — 

Megenged közlőnek is mind a' két Méltóság 
dicsőült árnyéka, hogy ügyeikbe avatkozni me-
részkedett, annyival inkább, — mivel: mindketten 
túlszárnyalván már földtekénk gözkörét, csal-
hatlan biró előtt állnak; — *s e' földdel semmi 

V á l y i P á l , 
sátoralja-ujhelyi lelkész. 

S z e n t l a n t . 

É j j e l 
Elborult a' láthatár körülem, 
Fél-világon barna éj vagyon, 
A' sötétben nyitva is vak a' szem; 
A1 sötétben bűs a' sziv nagyon. 

Kelj szeliden hold ezüst sugára! 
'S újra látok, újra éledek: 
Igy derüljön éltem alkonyára 
Új világ, ha majd fölébredek. 

Oh, mi néma e* bús éj homálya, 
Oh, mi gyáva, a' ki álmodoz ! 
Istenem, te nézesz-e reája, 
A1 halott ha sirban hamvadoz? 

Ah, a' nép szunnyad 's tehetienné lett, 
Álmain de csillag-ár terül: 
Mint halott, kit ejhagyott az élet, 
Ámde raj? az Úr szemfénye űl l 

Kiss Áron, 
porcsalmai pap. 



V e g y e s e k . 
14 ti 1 föld. 

P e s t a l o z z i századik sziifetés-
iiapja. Berlin, jan. 13-kán 1845. A' berlini 
négy helybeli taníló egyesület ünnepié tegnap 
Pestalozzi századik születésnapját. Ezen ünnepre 
fel yoltak szólítva és jelen is sok más tanítók, 
idegenek, iskolabarátok és számos nagy urak is 
csatlakoztak hozzá, ugy hogy négy százra kere-
kedett a' szám. Az ünnep nagyszerű volt és lel-
kesítő. Nyomtatott énekek osztattak ki, mellyek-
ben Pestalozzi érdemei és az ünneplök hálája és 
lelkesedése habozék, és mellyeket az énekhez értő 
sokaság ömledezőleg ada elő. De az csak külső 
alakja az ünnepnek. Belsejére nézve Kálisch ta-
nító, ki Pestalozzit még személyesen ismerte volt, 
elöadá annak szellemi képét, meliyet egész éle-
téből levont, nem puszta biographiát, és igen sze-
rencsésen megmutatá, hogy — halljuk! — Pesta-
lozzi tulajdonképen sem taníló, sem nevelő nem 
volt, a* szó valódi értelmében: hanem másutt kell 
keresni föérdemét, melly abban áll, hogy ő elő-
ször a' tanítási elvet és módszert egyenesen a' 
természetből hozta be az iskolába, 's másodszor, 
hogy a' nép, a' köznép nevelését vasbuzgalommal 
kezdte 's megalapította. Utána Diesterweg fejte-
geté Pestalozzi módszerének, a' szemléleti elvnek 
(Anschauungs- und Veranschaulichungsprincip) 
keletét és valóját 5 megmutatá, hogy mivel csak 
egy az igazság, egynek, 's tehát annak kell lenni 
az igazi tanítási módszernek; 's elménezségében 
előhozván, hogy kortársai közöl sokan bolondnak 
nevezték és rá alkalmaztatták a' szentírás ezen 
szavait: „ 0 másokon akar segíteni és nem segít-
heti önmagát," (mert Pestalozzi felette szegény 
volt) — felhivá a' nagy tanítókört, hogy mind-
egyik köztök törekedjék olly bolond lenni. Az ün-
nep második része a'vacsora volt, — magyar tra-
ctákhoz hasonlítva sovány, de annál több szellemi 
tápot nyújtó. Az egymást felváltó költemények 
és elmés duskák örömlüzbe hozták a' társa-
ságot Hasonlították a' jelent, hol már most or -
szágosan is megismertetik a1 néptanítók fárad-
sága, hol ők az ország hivatalnokai, hol ezrede-
sek és bárók vegyülnek a' hajdan annyira meg-
vetett iskolamesterek közé - a' szomorú multat, 
melly pedig még szebb volt, mint a' magyar 
népiskola mostani állapota. Említették a' dicső 
férjfiakat, kikPestalozzi elveit terjesztették,—Sán-
dort, az orosz czárt, kivel egyszer egy szobában 
Pestalozzi szellemi csatát vívott és győzött, — a' 
megboldogult porosz királyt, ki udvarával meg-
látogatá a' hős néptanító leczkéit *s órákig vön 
bennök részt 'stb. És a' mi itt ritka, az egész 
szabad, élénk-mozgalmu szint viselt homlokán; 
nemzetit a' mennyire lehete. Megmondták, mit 
köszönhet Németország 's különösen Poroszország 
Pestalozzi- és a' nevelésnek. — Honfiak! mi még 
csak most kezdjük a' népnevelés reformját - lás-

sunk a* dologhoz, hogy majd mi is ünnepelhes-
sünk nevelési emléknapokat! 

M á d a y K á r o l y . 
Üldözés. Sardiniából írják: hogy a' pie-

monti hegyek között lakó 20,000 Waldiak ismét 
új üldöztetés tárgyai. Az apák megbüntettetnek, 
ha fiaikat a* r.kath. hitre téréstől tartóztatják; 
nagy summa pénz osztatik a' megléröknek; kik 
megtérni vonakodnak, a' birtokszerzéstől eltil-
tatnak. Minden panasz sikertelen. (D. A-K.) 

P i a u \ . Köztudomásu dolog, —. igy irnak 
Párisból — milly rendkívüli hatást fejtenek ki az 
ujabb időkben a' r. kath. papok: de a' hatás nem 
marad egészen visszahatás nélkül. Ugyanis Piaux 
evang. lelkész, mult télen Angersbe, a' barátok 's 
apáczák városába, menvén, ott a' protestánsokat 
(hugonottákat) pápai átok alatt találta, melly 
alatt már 200 év óta nyögtek. Piaux szükséges-
nek látta, hogy az átkot ö maga oldozza föl, 
ezért helybeli lapban közzé-tette, hogy kész az an-
gersi papság ellen nyilvánosan e' következő pon-
tokat állítani: 1) a* római egyház egységgel 
nem bir; 2) a' pápai helytartóságnak ellent mond 
a' biblia; 3) az első 25 években nem létezett ró-
mai püspökség 4) az apostoli egymásután követ-
kezés — öröködés — százszorosan megszaka-
dozott láncz. — Lehet gondolni, micsoda moz-
galmakat okozott e' hirdetvény Angersben. Piaux 
azonban ígérete következtében megnyitá confe-
rentiáit, de a' mellyekben az ellenpártról senki 
meg nem jelent: hanem igy is előadásai olly lá-
togatottak voltak, hogy egy nagy terem több 
körülte levő szobákkal be nem fogadhatá a' hall-
gatókat, sokan ablakokhoz támasztott létrákra 
másztak fel. Minden rangú 's rendű egyének, ügy-
védek, orvosok, tanácsnokok, kereskedők, tudó-
sok , általöltözött papok, művészek, mesterem-
berek — hallani kivánák az embert, ki a 'papok-
tól istenkáromlónak kiáltatott ki. De a' nép közöl 
sokan igy szólának: „Nem, — ezen embernek 
jó lelkiösmeretünek kell lenni, meit nem fél fen-
hangon beszélni: a' mit mond, szivhez szól, és 
semmit sem mond, a' nélkül, hogy meg ne mu-
tatná." Mások igy nyilatkoztak: „Mit ö ront és 
bont, ez a' tévelygések ; ő Jézus Krisztust, a' vi-
lág megváltóját, hirdeti nekünk." - Ezen előadá-
sait Piaux azóta kinyomatta , tartalmuk egyszerű, 
néhol ékes és sajátságos erővel bir. Az egy-
ház tévelygéseit támadván meg, nem feledi az 
igazságot, melly van a' Jézus Krisztusban, fe j -
tegetni. A. K. Z. 

Belföld. 

Sui>eriiiteiide!i£-vá9a«ztás a' du-
nántúli ref. cgyházkerásletben. Jan. 
16-kán Kömlődön tartatott gyűlésben fölbontat-
ván a' szavazatok, kitűnt, hogy superintendenssé 
főtiszt. Nagy Mihály ur, főjegyző, tatamegyei es-
peres, kocsi lelkész, — 261 szavazattal el vá-
lasztatott légyen. Éljen 's szenteltessék föl Isten-



töl lelki kenettel, hogy a* teendőket bölcsen és 
fáradatlanul intézhesse a' prot. egyház javára *s 
öndicsöségére! — Szóbeli előadás után tudom, 
hogy a* gyűlésben érdekes vita támadt az elvá-
lasztatott fölszentelésének módja fölött. Egyik 
részről, a'canonici a latere és a'canonisták vitat-
ták , hogy, a" canon szerint, más püspök által 
szenteltessék föl, olly ünnepélyesen, hogy vala-
mi nagy képzelet, mint egy magos felhő, kere-
kedjék a' superintendens lénye felöl a' népben, 
mellynek e* végett szemeit meg kell kápráztatni, 
érzékeit meg kell zsibbasztólag csiklandozni egész 
az elámulásig,—superintendens urnák pedig, mint-
hogy aranyat nem lehet, legalább aranyfüstöt kell 
adni. — Másik rész a' protestantismus elveit vette 
szemügyre, 's a' puseysmus terjedésének korsza-
kában, tettleg kivánta megmutattatni, hogy a' 
protestánsok episcopalis successiót nem vallanak, 
hanem az esperesek collegiuma által bizvást, he-
lyesen és érvényesen szentelnek, egyszerűn, ti-
rádák nélkül, mint protestánsokhoz illik; — a" canon 
pedig nem praejudicálhat a' protestantismus örök 
elveinek. — Győzött a' puseysticus irány. Szépen 
vagyunk, si Diis piacet! — A' legyőzött félnek 
most minden reménye a* fölszentelésre meghí-
vandó superintendensben van, ki felöl hiszi, 
hogy, mint igaz protestáns, a' puseysmus terjesz-
tése 's erősítése végett, egy lépést sem teend 
Komárom felé; maga is nem püspök, hanem es-
peresek collegiuma által levén fölszentelve, mit 
a' gelei canon rendel, mellyre ö megesküdt. 

T ö r ö k . 
Jó l tevöség Mélt. Gr. Zichy Miklós űr 

neje, szül. mélt. B. Kray Mária Assz. ö nagysága, 
á ' papkeszi —helv. hitvallású—jobbágyai cholerás 
betegeik számára 1831-ben általa küldetett ösz-
szegböl megmaradt, 's neki a' helység elöljárói 
által visszavett 50 vftot. a' papkeszi gyülekezetnek 
ajándékozta abban az időben, gyümölcsöző tökéül. 
— Ugyan a' fentisztelt bőkezű kegyes Assszony-
ság, a' papkeszi szegény özvegy asszonyok közt, 
15 esztendőtől fogva, minden idén 50 v.forintot 
osztat ki. Éljen az adakozásban vallás-különbség-
re nem tekintő grófi pár! Virágozzék a' mélt. Gr. 
Zichy-család, mellynek neve a' prot. egyházban 
azért is jól hangzik , mivel protestáns faluiban a' 
papokat 's mestereket földekkel illőn ellátta! 

N. J. 
Duviamelléki lielv. Ii. egyház-

kerü le t jegyzökönyve. A' dunametléki 
ref. egyházkerület 1844-ik évi közgyűlése jegy-
zökönyvének nyomtatott példányai alulirtnál 10 
ez. kron; az 1843-dikinak néhány, de igen ke-
vés , példányai ingyen kaphatók. — Kívánatos 
volna, hogy midőn több kerület gyűléseinek is 
jegyzökönyvei nyomatnak, — mind azért, hogy 
egymást ismerhessük, mind azért, hogy az egy-

házi ügyek fürkésző! 's az érdekeltek, azokat bír-
hassák, — az illető kerületek tudatnák, évenkénti 
jegyzökönyveik példányai hol 's mi áron szerez-
hetők. T ö r ö k . 

•*rot. Lap példányai mult évek-
ről. A' lapszerkesztő hivatalnál találtatik még 
néhány teljes példány a' mult évi Lapokból: 

1842-ki folyam 2 ft. 
1813-ki egész évi folyam 2 ft. 40 kr. 

1843-ki első félévi 1 ft. 20 kr. 
1843-ki 2-ik félévi 1 ft. 20 kr. 

184 4-ki első félévi 1 ft. 20 kron ez. 
pénzben. 

Sajtóhiba ki igazí tva. Lapunk 4-dik 
számában, a' 9 j-dik lapon, az „Egyházi Beszé-
dek" szerzőinek neveik között, H. betűrendben, 
olvass: Hörömpöly-t. 

L e v e l e z é s . Dr. Ferenczy József urnák. Fö-
lötte sajnálnám, ha a" zsinat-tartást en akadalyoztam volna 
meg, mert akkor csakugyan méltó volna három évi sírás-rí-
vással gyászolni a" magyarhoni protestáns egyházat, mellynek 
előmentének kerekét, illy erőtlen ember is, mint én, meg-
akaszthatná. Azonban mivel ön e' tekintetben csakugyan tu-
h donit nekem valamit: ezennel nyilvánítom, hogy bár-
mennyi irók sürgessék a' zsinat-tartást: én részemről többé 
nem ellenkezem. Sőt, csak méltóztassék többször is részle-
tesen nyilatkozni zsinati tárgyak iránt! azt köszönettel ve-
endera. mert ez által csak malmomra ömlend a1 víz, mint ki 
azt sürgetem : készüljünk a' zsinathoz. Annyit ugyan hiszek, 
hogy már is jobb egyházi törvényeket tudnának alkotni a1 

tartandó zsinat tagjai, mint a' mellyekkel birunk: de nem 
vagyok ment a' félelemtől, hogy a* hiányos törvények hosszn 
évek során javíthatlanok maradandnak, miután semmi bizto-
sítékunk, hogy mindannyiszor tarthassunk zsinatot, vala-
mennyiszer akarnánk, sőt — És már itt bátorkodom 
Önt figyelmeztetni a' f évi Lap 2-dik számában közzé telt 
javaslatomra a' Conoent megalkotása tárgyában; melly in-
dítványom ha pártolást nyereud: a'zsinattartás baráti's el-
lenei szépen összetalálkozandnak. Igy lesz gyűlésünk, melly-
ben mit eddig zsinatra tartozónak neveztünk, elrendelhetjük 
a' nélkül, hogy kezünk kötve maradjon, már is birván sza-
badalommal, mikor szükséges, couventet tartani. Ezt kérnünk 
sem kell, idegen ellenőr sincs benne hivatalosan, egyházon 
kivüli elem sem pecsétli meg, nélküle felbonthatlanul, határ— 
zatiokat 'stb. Kerem, barátkozzék meg Ön 's vélemeuytáisaí 
ezen eszmével! igy aggodalom nélkül czelt érünk. 

M. G. úr észrevételeit, a' „Mezei Naptár'* protestáns 
rovatára nézve, n* mondott Naptár szerkesztőségének adtuk 
át, melly azt figyelembe venni Ígérte. Ö lássa, mit teend egy 
rovatbau az ünnepek kijelölésével, mellyeket a'két prot. fe-
lekezet nem úl meg egyiránt. 

Cs. P. urat kérjük, engedje meg irodalom körébe vá-
gó, igen kedvesen vett csikkéből kitörölni iró születés-he-
lyét, iskolai szobatársa 's tanítványa nevet, a' kézirat lemá-
soltatásának körülményeit , melyek olvasók nagyobb részét 
nem érdeklik 's ha Isten ugy akarja, iró biographiájában 
használandók egykor, — minek későn üssön órája! — ha-
lála után. 

N. J. úr czikkeit a' képviselet tárgyában vettük 's 
nyugtatására Ígérjük, hogy azokat, czéljához képest, adni 
sietünk, — kijelentvén egyszersmind, hogy sokkal olvasha-
tóbb betűkkel irvák, mintsem újra kellene sajtó alá iratniok. 

T ő r ö k . 
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(Fol) tatás.) 

fi^yházaknah eg? iná*ho?.l H etvenje. 
Ila az a1 kérdés lámád: Minő illetvényben 

vannak az egyházak egymáshoz ? erre azt felel-
hetni : Minden egyházak, valamellyek csak az 
állomány czéljával, a' jogbátorsággal, nem ellen-
keznek, jogra nézve, tökéletesen egyenlők, vagy: 
egyiknek maga léte- 's fenállásához épen az a' 
joga van, melly a' másiknak. Hogyha egyenlők 
nem volnának: ngy ezen nem-egyenlőségnek 
vagy a" hiten és ezzel össze-függő isteni-tiszte-
leten, vagy a' régiségen, vagy a' tagok számán, 
vagy utoljára a* származáson kellene épülni. De 
könnyen megmulathatni, hogy mindezen különb-
ségeknek a' jogra semmi befolyásuk nincsen. 

II t t 

A' ml illeti a"1 hitet, megeshetik, hogy 
egyik egyháznak helyesb hite van, mint másik-
nak, p. o. belső meggyőződésünk van a' fe-
lől, hogy a" keresztyén hit minden másféle 
hitnél elébb-való a* világon. — De a' hit 
elébb- vagy alábbvalóságától valamelly egyház-
nak csak másokhoz-képesti belső értéke, azaz, 
erk. jelessége, helyessége vagy helytelensége 
függ, nem pedig jogszerinti elsősége vagy utol-
sósága. Egyébiránt is az egyházak, az ö hitök, 
isteni tiszteletűk és vallás-alkotmányuk elébb-
valósága felett, egymással hiába versengnek. Hi-
szen, maga törvényes ügyében, egyik sem lehet 
itélő-biró vagy bizonyság (Nemo in sua propria 
causa judex aut testis idoneus esse potestj; mert 
föltétethetik, hogy, mint részre-hajló, magának 

több, másoknak kevesb, jogot tulajdonít, hogysem 
jogszerint lehetne 's kellene. — Ez épen ollyan 
volna, mintha egy állomány vagy ember a' szom-
szédjának ezt mondaná: Mivel én jobb vagyok, 
mint te: tehát nekem több jogom is van, mint 
neked; add által azért nekem országodat vagy 
jószágodat 'slb. félig vagy egészen is, — a1 melly 
mértékben t. i. jobb vagyok. 'S nagyon lermé-
szetes, hogy végtére mindig csak az lenne jobb, 
tehát nyertesb, a' ki erösb; miszerint aztán, a' 
nagyobb erő vagy oroszláni jog kezdvén uralkod 
ni: minden polgári állomány megszűnnék, 's an-
nak helyét az ugy-nevezett természeti, a1 jogot 
minduntalanul veszélylyel fenyegető, állapot fog-
lalná el. De lobb egyházak sem lehetnek, magok 
vagy mások ügyében, törvényes bírák, hogy t. i. 
a' valláshit nagyobb vagy kisebb mértékbeni ugy-
vélt helyességéhez képest valamit némelly egy-
háztól elvehessenek vagy kicsikarhassanak , 1stb. 
Mert a' vallásos meggyőződés semmi joghatóság 
elébe nem tartozván, és a' jog a' hittől merőben 
független ievén: mi bajok lehet azzal több egy-
házaknak is, ha náloknál vagy másoknál vala-
melly egyház belsőképen jobb vagy roszabb , 
elébb- vagy alábbvaló is. Ha állna ezen elv: 
Hogy a' hitnek nagyobb vagy kisebb mértékben 
jósága, az egyház több vagy kevesb jogára, vala-
melly befolyással bír: abból egyenesen követ-
keznék , hogy ugyanazon egyháznak különböző 
egyedei is , az ö jobb hitök színe alatt, egymást 
megtámadhatnák; miből eredne aztán belliim 
omnium in omnes. Dii talem terris avertite pes-
tem ! Valamikép tehát minden állományok és em-
berek, így minden egyházak is, bármilly legyen 
az ő belső becsök, csak hogy a' polgári czéllal 
ne ellenkezzék, egymáshoz, jogra nézve, erdeti-
leg vagy alakilag tökéletesen egyenlők. 

R é g i s é g . 

A* mi illeti a' régiséget: Igaz, hogy az, va-
lamint a' vénség az embernek, adhat az állomány-
nak némi tekintetet és méltóságot: de annak még 
sincs semmi köze a1 joggal; mivel különben egy 
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ezer eves állomány azt mondhatná , hogy több 
joga van , mint egy 999 évesnek , vagy , hogy 
jobb ennél, a1 mi merő sületlenség; mivel sem az 
ember, sem az állomány joga vagy jósága a' csu-
pa időtől nem Függ. Az egyházak régiségével 
is épen igy van a' dolog. Lehet valamelly egyház 
másnál régibb vagy ujabb: de azért csak nem bir 
több joggal; és a' régi az újnál, az új a' réginél, 
lehet jobb vagy roszabb is És, ha a' régiségnek 
a' jogra valamelly befolyása volna: ugy a1 ker. 
egyház joga nagy fogyatkozást szenvedne ; mert 
ez akkor a' pogány és zsidó egyházénál keve-
sebb, és csak a' muhamedanismusénál volna több. 
— Csudálkozni lehet tehát azon, ha még is vala-
melly ker. egyház maga régiségével dicsekedhetik, 
holott, ama két elsőbbel összehasonlítva, minden 
más egyházak csak ujabb idők szüleményei. 
Egyébiránt is föltéve, hogy egy ezer éves egy-
ház már régi 's azt kérdve tovább: hát a' 999 
éves régi-e ? 's megengedve, hogy az is régi; 
megint kérdve: hát a' 998 éves ? még az is: mi 
következik egyéb, mint a' mit Horátz mond 
Ep. II. 1. 

U f o r concesso , c a u d a e q u e pilos ut e q u i n a e 

Paulatim vello, demo unum, demo e t i a m unum, 

Dum cada t elusus r a t i o n e ruentis a c e r v i , 

Qni redit ad fa^los et virtutem (veramque íidem) 
aes t ima t annis. 

T a g o k »/ />ina, 

A' mi illeti a' tagok számát: ennélfogva 
ugyan egyik egyház lehet erősb vagy hatalmasb 
másiknál; de, ha az egyházba az erősb jogát, 
melly — tulajdonlag nem is jog, behozni nem 
akarjuk: ugy még kevesbbé lehet a' jogot a' 
többségen építni, melly az egyháznak még csak 
jóságáról sem állhat jót; midőn egyébiránt is a' 
sok és jó ritkán van együtt. És, ha a' jog a' 
többség szerint méretnék: akkor a' ker. egyház 
ismét nagy rövidséget szenvedne. Mert a' földön 
élő mintegy ezer millió emberből csak mintegy 
200-millió keresztyén lehet; kiknek csaknem 
annyi muhamedánus felel meg; miszerint ezek annyi 
joggal is bírnának, mint a' keresztyének. A1 több 
600 millió, néhány millió zsidót kivéve, mind po-
gány, kiknek e' szerint legtöbb és a' zsidóknak 
legkevesb joguk volna. De milly kevés jogának 
kelieít lenni a' keresztyénségnek azon időben, 
midőn az alig állott ezer vagy csak száz főből is! 
Akkor kétség-kiviil joguk volt a' zsidóknak is , 
hogy Jézust és az apostolokat megfeszítsék, meg-
öljék ; joguk lehetett a' pogányoknak, hogy az első 
keresztyéneket életre- halálra üldözzék, fene-
vadak elébe vessék 'stb ; joguk későbbre, a1 val-
lás-javitástvagy ujra-alakítást megelőző szomorú 
időkben, az egyedül igaz és idvezitö hittel — 
kérkedett keresztyéneknek, hogy az övéktől kü-
lönböző hitökért eretnekezeit keresztyéneket, min-

den képzelhető módon, kínozzák, nyomorgassák; 
sőt, meg is égessék. Kétségkívül joguk volt az 
angoloknak, a' későbbi időkben, hogy a' szegény 
irlandusokat, polgári jogukból kirekesztve, csak-
nem rabszolgákká alacsonyítsák; jogok — még 
pedig oroszláni joguk — van jelenben az oro-
szoknak is, hogy a' birodalmukban levő, kevesb-
számu, római hitvallású keresztyéneket, egyházi 
's polgári jogaik önkényes csonkifgatásával és 
lelkiösmeretöket-bántó, keserű kényszerítgetések-
kel, üldözzék és háborgassák: mennyivel méltób-
ban fosztattak meg a' Jézust megölt zsidók mara-o o 
déki, az egész földkerekségen, szinte csak egy 
állományban is, sok századig, emberi s polgári 
türedelemre sem méltatva, a' polgáriság idves 
hasznai-'s jótéteményeitől, hogy mint a' megátko-
zott kigyó porban keresi élelmét: igy ők is minden 
élet- 's szerzésmódjokat csak az egyiránt nekik 
és minden népeknek ártalmas és gyalázatos csalás 
különféle nemeiben keressék Noha borzasztó erk. 
képtelenségekezek: még sem szünlek meg sokan 
máig ís, azon szabály szerint gondolni, hogy t. i. 
valamelly egyháznak az ö tagjai többsége több 
jogot is ad, 's ha módjok lenne 's hatalmukban 
állna, a' szerint cselekedni sem átalnák. De hála 
Istennek! már, nagy részben, tempi passati! — 

A' mi illeti ti Származást, valamelly egyház-
nak mástóíi származását: ennek sem lehet a ' j og -
illetvényre semmi befolyása. Mert akármelly ter-
mészeti v.erk. személynek, mihelyt az a'jelenségek 
országába lépett, és magát, az ö ereje- 's tehet-
ségéhez képest, élet-müszeres egészszé kialakí-
totta, épen ollyan joga 's szabadsága van létezni 
's művelni, mint az azt származtató , természeti 
vagy erk. személynek. Származás, származtatás 
itt kérdésbe nem jőnek, tekintetbe nem vetetnek; 
mindegy, ha a' származtak a' hold- vagy syrius-
ból származtak volna is. Minden személy már 
erdetileg és magában-véve létei és szabadság 's 
alaki egyenlőség- jogaival születik és bir. — 
Továbbá, e' jogilletvény, hogy t. i. a' származott 
egyháznak kevesb joga volna, mint a' származta-
tónak, a1 ker. egyházakra különösen alkalmaztatva, 
szembeszökő ellenmondásokat is foglal magába. 
Mert, ha valamelly egyháznak több joga volna, 
mint egy másiknak azért, mivel amaz ennek any-
ja : akkor , ugyanazon jog-törvény szerint, a1 

zsidó egyháznak is több joga volna, mint amaz, a' 
másiknál több jogot kivánoló v. követelő anya-
egyháznak, melly hasonlólag a' zsidó egyházból 
származott, és ennek mintegy elpártolt leánya. 
Mit lehessen pedig tartani az efféle elpártolásról, 
láttuk felebb. De ezen kifejezések : Anya és le-
ány, az egyházak egymáshozi illetvényére vi-
tetve , minden igaz jelentőség nélküli, és sánti-
káló képek 's hasonlalosságok, mellyekböl a' jogra 



semmit nem következtethetni, mivel a' származás 
is végtére csak egyre megyen ki a" régiséggel; és 
noha sokszor nemcsak a' régi az újnál, az anya a' 
leányánál, hanem az új is a'réginél, és a' leány az 
anyjánál, jobb és elébb-vató: de azért, a' jog 
határin belől, létezni és művelni mindeniknek 
egy-arányú joga van. 

Költ<önö«i vall^s<Ur<>lem a* különböző 
t 'g j Ilázak l i ö ; t . 

Ha sem a' hit- és azzal össze-függő isteni 
tiszteletnek, sem a1 régiségnek, sem a' tagok szá-
mának, sem a' származásnak, vagy egyéb tapasz-
talási körülmények- és történetességeknek, a1 

jogra semmi legkisebb befolyása nincsen; 's ha 
már e1 szerint minden egyházak, mellyek az állo-
mány czéljával, a' közbátorsággal, nem ellenkez-
nek, jogra nézve, egymáshoz tökéletesen egyen-
lők : innen következik, hogy minden egyháznak 
kényszerítő joga van, mástól türedelmet kívánni, 
és kényszerítő kötelessége, mást eltűrni. Vagy 
más szóval: Nem szabad az egyházaknak egy-
mást tettlegesen vagy erőszakosan megtámadni: 
nem szabad egymás tagjait üldözni, sem isteni 
tiszteletök szabad gyakorlásában meggátolni. De-
logikai-, rhetorikai-, sőt sophistikailag is, ha va-
lakinek tetszik és nem átalja, vitatkozni 's egy-
mást ostromolni, jog szerint, szabad; mivel ha 
ebből valamelly kár következnék is, nyomban 
jelen az orvosság. Az illy vetélkedést és vitat-
kozást a1 minden-oldalú szabadság ártalom-nél-
külivé teszi; és minél jobb valamelly egyház: 
annál kevesbbé félhet a' szabad vizsgálat napfé-
nyétől: sőt kívánnia kell. hogy, mint az arany 
a' tíizben tisztul meg: ugy az is, az igazság 
próbája által, maga jelességét mindeneknek nyil-
ván megmutathassa. A' honnan az egyház maga 
rosz és igazságtalan ügyét árulja e l , ha a' sza-
bad vizsgálatot, irást, olvasást és beszédet tiltja; 
a1 vallás akárminő tanitmányi fölölti vitatkozást 
nem engedi; 's a' helyett csak , némi tekintete-
ken épült, vak-hitet parancsol, és az ellenmondók 
száját, hogy még ne is szólhassanak, halálos ret-
tentéssel dugja be 5 okok helyett köveket ragadoz, 
mellyeket, mint a' zsidók Jézusra, a' vallás-javi-
tókra hajgál; rosz és igazságtalan ügyét árulja el 
az egyház, ha, vallás dolgában, a kételkedésnek 
még bárány-felhőcskéit is kárhozatos bűnöknek 
bélyegzi, és a' vallást egyáltalában olly kényes 
ereklyének tartja, mellynek egyik oldalát is, mint 
valamelly Noli me tangere-t, bántás, bántódás és 
büntetés nélkül, nem érinthetni vagy nem érde-
kelhetni. (Folytatása következik.) 

V i l á g v á r i . 

IHafEyar-egyliávl éneklésünk ugy a* 
mint Tan. 

„Monda hajdan Diogenes egy nagy-torkn 
kántornak: Szépen énekelsz! mint 
kukorít a' kakas, mindenhit fölversz." 

D i o d o r. 

Porosz-Westpháliában, az ugy-nevezett kirá-
lyi consistorium nagy figyelmére méltatá nem rég 
az egyházi éneklést, czélszerü rendeléseket téve 
a" köz-ésliturgicus éneklés szabályozására. Tud-
nunk kell ugyanis, hogy a'mieinknél jóval is mű-
veltebb német-protestans egyházak nagyobb r é -
szében, mint a1 hajdani görög-világ színházaiban, 
két csoportban énekelnek. Egyik csoportban a' 
nép zúdúl fel, mint egy nagy raj: a' másikban a1 

kar dúdol és czikornyál belé, válogatott hango-
kon, a'soliloquizáló lelkészszel. Az első a 'köz-, a' 
másik a' liturgicus éneklés, vagy magyarosabban: 
létánia. Többek között az új porosz-agenda, melly 
1835-ben üté egy kaptára a' protestáns cultust, 
melly, mint a' katonai gyakorlatoknál szokás, 
megállapítá az örökös egyformaságban meglehe-
tős czií'rán leforgó templomi evolutiókat, — az új 
porosz agenda, mondom , — mellynek főfeladata 
volt, külsőségekkel is adni belső jelentőséget a' 
cultusnak — támasztá fel halottaiból a' protestáns 
létániát. 

Az elsőre, t. i. a' közéneklésre nézve, akarja 
a' nevezett consistorium l )hogy az egyházi éne-
kek melódiái szabatosan énekeltessenek. 2) Hogy 
az énekhang Ízletes és lélekemelő legyen. 3) 
Hogy a' nép minél-több ének-melódiát tanuljon 
be. — A' lilurgicus éneklésre nézve mit akar: 
azzal semmi dolgom 

Közlő szabadságot vesz, szokása szerint, 
magának, visszajöni e' külföldi eszmével a' ma-
gyar protestáns egyházba, és itt, ennek örvével, 
vagy ennek nesze alatt, ollyanokat mondani el, 
mellyek cultusunknak ezen decantált ágát illetik. 
Figyelmeztetésül előre-bocsálva, hogy észrevé-
teleim nem magokat az énekeket, hanem egye-
nesen az éneklést, — nem a' mit, hanem inkább 
a1 mint-et veendik taglalás alá: lássuk, hogy áll a' 
templomi éneklés nálunk! 

Ein wahrlieh treues Bild 
Die Schildkröte mit sammt dem Schild. 

Nálunk i -ö r is, az egyházi énekek melódiái 
szabatosan nem énekeltetnek. Ennek fö-oka az, 
hogy szabatosan nem igen taníttatnak. Az ének-
lök legnagyobb része az öt vonalt énekek előtti 
czifraságnak, a' hagjegyeket pedig — mint egy 
bölcs presbytertöl hallottam — az öt fonalra hur-
kolt vitézkötéseknek tartja. A' tudósabbak már 
tudják benne az alá 's föl törvényt, 's mikor a' 
hangjegyek aláfelé szaladnak, fölebb a' hangot 
nem viszik, de é röl á-ra, vagy á-ról, f -re mint 
lehet egyszerre föl- vagy leszállni, szóval, han-
gokat adni változtatva egymásután a' hangjegyek 
szerint, kevés tud; hangokat betű szerint nevezni, 



vagy a' melódiákat betűzni, még kévesebb, a' 
tactushoz * ) pedig a' lehető legkevesebb ért. De 
hogy is érthetne, mikor nem tanítják? — A'róm. 
catholicus atyafiaknál szabatosabban énekelnek. 
E' szabatosabb éneklésnek nálok három fő-oka 
van: lsö Az orgona, melly lesípolja az idétlen 
hangokat. 2-dik A* kántor, ki a' praeparandián 
legalább torkot köszörülni és muzsikálni tanult. 
3-dik Ez, hogy kevés-számu melódiáikat jobban 
betanulhatta a'nép, mint nálunk a'kétszázig valót. 
Azonban czélszerü hangjegyekkel ellátott énekes-
könyveink, mint Némethonban az olcsó güterslóhi, 
vagy, a' még jobb cleve-bergi, nincsenek. Van 
ugyan Maróthinak egy régi tamburája, de minden 
czélszerü bevezetés vagy utasítás nélkül, melly-
ben a' tactus a' farkas és farkatlan hangjegyeken 
bukdácsol föl 's alá. Mi több, — mesterünk is 
kevés. Elaggott fesüs mestereink, az ut, re, mi, 
fa, sol, In, si-t inkább a' gyermekeken verik el: 
az iskolákból kikerült fiatal iskolatanitóink, ha csak 
az iskolában az énekeskar tagjai nem valának, 
mitsem értenek a' hangjegyekkeli szabatos ének-
léshez; 's a'népnek nincs kitől tanulnia. A* „Nosza 
istenfélő szent hivek" szép éneket épen olly roszul, 
olly égrekiáltólag vágja fel, mintha a' régi zsol-
tár íme szavait akarná kinyomni: ,,Az Ur szava 
ha megdördül, a' szarvas is idétlent szül." — E' 
bajon ugyan segíthet valamit egy czélszerü hang-
jegyes énekeskönyv, millyet kecskeméti oktató 
tiszt. Tomori Szabó Sándor úr, a' dunamelléki e. 
kerület megbízásából, szándékozik kiadni de 
legtöbbet a1 tanítóképző intézetekben készülendő 
néptanítók, 's az ezek által czélszerüleg betanított 
éneklökar, melly lassan-lassan képes leend sza-
bályozni a' sok rendetlenséget. 

Nálunk, másodszor a' templomi éneklés nem 
szép, nem lélekemelő. Mondjuk ki az igazat! Né-
pünk az aestheticában itt is hátra van, 's nagyon 
egyszerű vallásunk itt nem fordított elegendő 
figyelmet arra, hogy a' méltóság mellett egy ke-
vés Ízléssel magasította volna cultusunknak ezen 
sokat-jelentö részét. Ne gondolja valaki, mintha 
én e' bajon a' németes vagy más liturgiával akar-
nék segítni; mert egy az, hogy ez idegen sujtá— 
sózás lenne protestáns egyházunkon, — más az, 
hogy én ugyan az efféle czikornyákban kevés 
észszerűt, de annál több érzékiséget látok, melly 
a' szellem magosabb emelkedéseit és menny-felé 
lobbant szikráit, — ha szabad ugy szólni, — é r -
zéki rudakon fogdossa és vezeti le, mint villámo-

Magyarul talán v e r t i k e. Baranyában legalabb 
van esy Ver'ike-nevü pgyház, hol, mint mondják, 
tactusra enekelnek. D. 

**) Kétség kivul nem kerülte ki a"1 tisztelt oktató figyel-
mét íme ciimü könyv: Theoretisch-practische An-
leitung zumgemeinschaftlichen Gesangunlerrichte 
in Volksschuleu 'stb. con Georg Wiclitel Stutt-
garti 1843. 4 csomó 1 ft. 12 kr. pgö. D. 

kaf. ígenis, érzelmeket kell ébreszteni a' vallás-
nak, 's ennyiben legyen a' keresztyén vallás a* 
németek szerint Gefühlsreligion: de ez érzelem 
ne legyen érzéki csiklány, ne legyen művészeti 
meztelen éldelet, melly a' testi érzékek ccnden-
sátorán pattogtassa el isteni szikráit, — melly a' 
hideg ész magos régiói alatt gyűjtsön homályos'1 

felleget, 's abból öntsön nyugtató záport; — nem, 
hanem legyen érzés, melly észből, szívből t á -
madva, ragadja a' földi embert menny felé; — 
legyen ének, mit értsen az éneklő nép, 's a'hang, 
az értelemmel párosulva, a' két cherubi szárnyon 
ragadja a' hangokra-kelt ajlatosságot a' teremtő 
székéig. Ezt, véleményem szerint, puszta hang, 
vagy sovány-magvu zenével és hanggal felda-
gasztott ének soha nem teheti: hanem igenis, el-
vezeti az embert egy hangversenybe, mellynek 
legfölsöbb éldelete, korunk izlése szerint, ott cul-
minál, hol az embernek fülei túlnőttek homlokán. 

Templomi éneklésünk roszabb lábon nem áll-
hat már ^ mint a1 millyenen most ál!; mert benne 
kevés vallásos ájtatosság mellett még művészet, 
— még ízlés, - mi több — még decorum sinc?. 
Cland franczia melódiái 's a' gradual néhány zö-
köffő hymnuszai ugy ki vannak énekelve eredeti 
alakúkból, hogy rájok ismerni alig lehet; — a' 
helyett, hogy szivet és lelket emelnének, mint az 
angyal a' hajdani embert, üstökön ragadnak, és 
ordító oroszlánok vermébe tesznek le. Alig lehet 
pedig valami méltóságosabb és ellenállhatlanabb 
hatású egy keresztyén gyülekezet közösen mon-
dott énekénél. És miért hat ez reánk olly ma-
gasztosan, kivált a' távolból? Miért kevesbbé 
azon mértékben, a' mint közeledünk? Miért leg-
kevésbbé, ha magunk is ott vagyunk az éneklök 
között? Ennek oka viszont igen közel fekszik. 
Ha például valamellyikal-vagy felföldi templom-
ba bevetődünk éneklés alatt, — mindent látunk és 
haliunk, mi az ének hatását gyöngítheti és idio-
syncraticus kínok közé csikoríthat. Ott a' tátott 
nagy száj, a' düledö szemek, a' két ököl közé 
szorított arcz, melly oda-illenék Aeol barlangja 
szájára; — az octávákra felcsikorgó hang, melly 
fele emelkedésében csattan meg , vagy egyes 
nyikkanásokban sivít föl, mint a' puffadó duda 
hangcsapja, — és egyéb ízetlenségek, mellyekröl 
majd alább bővebben szóiandok. Mindezeket látva 
és hallva, elröppennek a' szent és kegyes érzések, 
— a' szent lant húrjai elszakadoznak, — 's egy 
szép része cultusunknak izlés nélküli vastag me-
chanismussá sülyed le. Bizony pedig alig lehet az 
anyagra valaminek szellemibb hatása, — viszont 
az anyagról alig hat valami rokonabbul vissza a" 
szellemre, mint átalában véve a1 hangzat. Weber 
mondja egy helyen: ,,Die Macht der Harmonie, 
wirkt auf das Herz, wie die Gnade, von der die 
Theologen sprechen , und unter allén Ahnungen 
eines künftigen Lebens, ist die von dem Gesang 
erzeugte Ahnung noch die natürlichste." Ezért 



alig volt és van cultus, mellynek főfőrésze ne 
lett volna az éneklés. Az anyagnak láthatlan-vé-
kony végszálai itt kanyarodnak, itt olvadnak bele 
a' szellemibe, — az ihletett próféta ez elragad-
tatásban hallgatta régen a' csillagok messze éne-
két, 's az üdvezült köllész, csolnakában ülve, igy 
merenghetett a' főnrepülö darvak zúgása után: 

Ültem csolnaUomban, habzó vizén. 
Hallék zúgni darvat röptében fen 'stb. 

De ereszkedjünk alá e'magosságból földi ala-
csony templomainkba, hol a' távolság nem ol-
vasztja el mysticus zűgássá a' rendetlenül-ka-
nyargó hangokat, — hol az ember hallja magát 
az éneket, és látja magát az éneklöt. Itt az anyag 
durván játszik, 's a' szellem nem talál éldeletet; 
sokkal durvább oldalt fordít a' szellem felé, mint 
vele ennélfogva össze-olvadhatna; nem talál ma-
gának helyet, hova leszállhasson, — felriad és 
tova-röppen, mint a' madár, mikor a' fagép a' 
szomszéd bokron vagy fatetőn kelepelni indúl. 
Sokszor ez a' templomi fagép, mint egy sovány 
fakelepcze, a' rector vagy kántor tisztes szemé-
lyében zörög a' pulpitus mellett, 's olly hangon 
kezdi el énekét, millyenen a' fürj szokta kezdeni. 
A' sorok végén egymásután szakadoznak el, mint 
fonalak, az egyes hangok, — míg végre kikopik 
közölök a' kezdő hang,'s hosszan nyújtva a' vég-
hangot egy nyekkenéssel köti a' másik sor elejé-
hez. Az ének legvégén még sok helyen megvan 
a' végczikornya, melly, mint némelly állatoknak 
farka , két-három karikába kunkorodik fel coda-
alakban az ének után, és sokszor olly hosszan 
nyúlik el, hogy a' lelkész bátran fölmehet rajta a' 
szónokszékbe. 

A' praecentor vagy hangadó körül rendesen 
egy csoport gyermek sivít föl, épen ugy, mint 
mikor az öreg rácz-harangot néhány apró csen-
getyü kolompolja körül. Míg győzik, octávákon 
nyargalnak a' föhang hátán: de, ha az ének ma-
gosabbra emelkedik: egymásután lemaradozva 
alant ügetnek mellette, míg viszont hegyébe szök-
hetnek. Ez igen kellemetlenül hat magára az 
egész éneklésre, — megzavarja az ájtatos érzé-
seket, és az embert leejti azon magosságból, hova 
magából indulva emelkedett Még ez mind tűrhető 
volna; de szálljunk le a' karból, a' pulpit mellől, 
hol mester-uram a' fa-számokkal zörög, száll-
junk le, mondom , a' nép közé és halljuk, mint 
énekelnek ide alant! — E' hangzavart csak Édes 
Gergely rekegő hexameterei volnának képesek 
leírni: ezt hallani kell; hallani kell, kivált köznapi 
éneklés alkalmával, az egyes hangokat, — mely-
lyekböl szálanként sodródik össze vastag húr 
alakjában a' vasárnapi ünnepélyes közéneklés, 
hogy róla némi fogalmunk lehessen. 

Itt tactusnak híre sincs. Tactusnak lehetne 
mondani talán a'nyújtottabb vagy sebesebb ének-
lést, melly csaknem minde'gyik gyülekezetnél kü-
lönböző : többnyire azonban ez is elvesz ama 

zűrzavarban, melly között a' templomi éneklés 
meg-megindúl, rneg- megáll Itt egyik ének-hős, 
megeresztve minden csatornáit, megragadja az 
andalgó éneket, 's vele két-három hangot, mint 
megannyi árkot, túlszökve, elgázolja a' halkalabb-
menő hangokat, 's ebből aztán az lesz, hogy, 
vagy a' többinek torkába sülnek a1 véghangok, 
vagy ö lesz kénytelen a' nagyobb erőnek enged-
ve, oda hátrálni, hol az éneket megkapván, a 'kö-
teleket eltépte. A' csöndesen elnyúló ének ad 
ugyan valami ünnepélyes komolyságot a' hangok-
nak; a' halkal-lejtö éneken elandalodik a' lélek, 
és észrevehetlenül mélyed le azon titkos érzel-
mek közé, mellyekböl, sokak állítása szerint, a1 

vallásosság buzog föl. Én ugyan — mellesleg 
legyen mondva — nem szeretek titkos érzelme-
ket a' vallásban, mert ugy a' babonásnak és ideg-
kórosnak , vagy a' művészeti elragadtatások után 
sovárgónak legtöbb vallása, — legkevesebb a' 
hideg ész emberének leend. Azonban hagyjuk 
meg a1 maga épségében korunk igen kedvelt esz-
méjét, már csak azért i s . mert az ének hatását 
tisztán kiokoskodni nem lehet, és menjünk tovább! 
Legyen hát vontatva-Iassú népünk templomi éne-
ke , mondja azt hosszan nyújtva és megczikor-
nyázva, módjával még mind tűrhető: hanem van 
e' hosszan-nyúló templomi énekek egyes hangjai 
között, népünk szájában, valami ragasztó, melly 
azokat ollyan-formán köti össze, mint némelly 
rosz szónok szájában az elakadt gondolatot össze-
csatolja egy másikkal például a' köhentés. Ez a' 
ragasztó az ugy-nevezett hehentés. A' hangok 
vége t. i. le- vagy felhajlik, ugy, a mint a' kö-
vetkező hang le- vagy felkivánja, — mindaddig, 
míg az egyik a' másikba bele nem talál. Ez az, 
véleményem szerint, mi leginkább elnyavalvásítja 
a' nép templomi éneklését, nemcsak, hanem je-
lentést is zavar botrányosan. Énekelje valaki pél-
dául hehentéssel egyik énekünk íme sorát: Bé-
keséget hoz népe javára, — vagy a' sok helyen 
előforduló Úr Isten felkiáltásokat! 

Nincs továbbá ízlés, nincs aesthetica népünk 
templomi éneklésében, — és igy nem lehet benne 
harmónia. A' mit eddig némelly helyen szaggat-
va, néhány szebbizlésii tanító, az ugy-nevezett 
cantussal, az éneklésen szépített, szint annyit ár-
tott vele későbben; miért? mert a'melly paraszt-
gyermek egyszer cantusban énekelt, — az torkát 
sem ugy köszörüli, mint a' többi: ö többé tenor 
hangot nem mond, hanem a' helyett, kell vagy 
nem kell, discantizál, vagy, ha még az új bornak 
miatta torka el nem rekedt, altizál, — még pe-
dig olly erősen, hogy elhallik a' faluházáig. Ezt 
ugyan némellyek igen szépnek, vagy alföldiesen, 
rettentő-szépnek tartják és benne rendkívül gyö-
nyörködnek : holott nincs biz abban semmi szép, 
— sőt sokszor, egy illy kirívó hang ugy eltor-
zítja az éneklést, mint mikor a' simán-lefésült 
hajból a' szél egy csomót felkap és azt magosan 



össze-kúszálja. — Nem rég egy templomban kel-
lett többször egymásután reggeli könyörgést mon-
danom; eleinte tizen, tizenketten levén jelen, 
meglehetősen énekeltünk, ugy hogy nemcsak a' 
hangra, hanem magára az énektartalomra is ju-
tott figyelem: egyszer, mintha valami gonosz 
szellem ragadta volna üstökön az éneklést, egé-
szen kivetkezik csöndes egyszerűségéből, s bár 
igyekeztem , de helyre-énekelni az éneket nem 
bírtam. Okát nyomozva, egy hangot hallottam 
ömledezni a' kar alól, egy hangot, mellyre 
csak későbben ismerhettem rá, hogy nő-hang. A1 

hang erős és fél-férfias volt, mint jut eszembe 
egy császár-fördöben látott lantosnak trombitája, 
ki maga egy személyben hárfázott, fázott, dobolt, 
trombitált és vasat pengetett, — tenort a' hang 
nem mondott soha, hanem hehentéssel és hang-
csóválással tekergett, mint a1 kígyó,vastag discant-
ból altra, — innen trombitáló íél-bassusra recse-
gett le; és mindez olly visszásán hatott r ám, 
hogy belépve a' templom küszöbön, pillanalim 
mindannyiszor Sszlönszerüleg vetődtek a'kar alá, 
— 's ha ott a' magos alakot megpillantám: roszul 
esett. — Ezért csak discantot ne mondjon a1 nép, 
inkább fahangon tenort! 

Van még egy sajátsága a'nép templomi ének-
lésének, melly, legalább rám, mindig visszásán és 
kínozva hatolt. Ha valamellyik legény, vagy akár-
ki hírbe keveredik a' faluban, hogy jó énekes: 
természetesen ollyan helyet fészkel magának a' 
karban, vagy földszint, hol szembetűnik; itt tele-
torokkal és kipirult arczczal először is mindent 
elkövet a1 közének meggyomrozására, 's bár sze-
mét a' pad alá sütötte: még is neha-néha fel-í'el-
kancsalít, hogy vájjon látják—e egyházi szives 
működését? es illyenkor elkezd nyújtott nyakkal 
kiáltozni, mint nagy melegben a' varjú, — 's bár 
figyeljünk rá, botrányosan elcserélgeli a' magán-
hangzókat , az á és ö helyett é-t, — az i helyett 
szinte e betűt nyekeg ki; a nagy helyett négy-et, 
a' csak helyett csék~et mond, — az állhatatlan 
helyeit élhetetlen~\ kiált, lllven az is. mikor het-
venkedvén, mindegyik mássalhangzó mellé egy 
h betűt lehel, az egek helyett eghek-et, a1 tőlem 
helyett thölem-et mond. Ez a' köz-életből, a' 
magyar legénykedésből van átvive az egyházba. 
Hallgassunk például a' kisbiró szavaira, mikor, 
magát positurába szedve, nagyot akar mondani: 
illyenkor a' kend helyett khend, a' paraszt helyett 
mindig pharaszt-ot intonál 'slb. 

Nincs meg kiváltképen népünk templomi 
éneklésében a1 hatály, az ugy-nevezett dynamis,— 
— amaz ihletettség, mellyel magát a1 szent köl-
tész ébresztette 's hajdan felszólalt: ,.Én nyel-
vem és lantom már serkenj fel. Isten dicséretére 
zendülj e l" ! nincs meg egyházi éneklésünkben. 
Az elragadtatás helyett, melly az ének ihletett 
hangjain emeli a' szellemet ég felé, éktelen kiál-
tozás veri el a' földszint maradt buzgóságot, és 

mint az ónas-eső a' madarak szárnyait, elnehe-
zíti a' szellemet. Ha a' mi embereink hatályosan 
akarnak énekelni, erősen kiállnak, mint hajdan 
Jerikó falai körül a' zsidó-tábor. Kivált szeret-
nek illyenkor oz octáva hátára felkapni, melly 
rendesen a' sorok végére kanyarodván fel, az 
egy-két véghangon tölti ki boszúját azért, hogy 
az elejét föl nem érhette; és mikor egy-két j ó -
torku legény alant szűkölve lesi a' helyekel, 
mellyeknek hegyébe szökhessék: a' jobb-ízlésu 
éneklőnek csak azért is abban kell hagyni ének-
lését, mert félti azt amazoknak eröszaktételétöl. 
— A' durvább férfi-hang rendesen elnyomja a* 
szelídebb női hangot, 's a' helyett, J-ogy szelíden 
és méltósággal együtt lejtve kifejeznék az egész 
gyülekezet vallásos érzelmeit: mintha érezné a' 
méltatlan elnyomatást, néhány egyes felsivításban 
adja életjelenségét. - Ide járul sokszor a' hang-
adónak, kántor, erőteljes küzdése, mellvnél fogva 
belekiáltva a' gyülekezetnek sodrából kiment 
éneklésébe, azt kézzel-lábbal eröködik sarkába 
vissza-emelni 'stb.— Azonban mi csuda, ha egy-
házi éneklésünkben ízlés és dynamika nincs! A' 
féríiak és nők műveltebb része , mel-lynek ehez 
fogalma leheine, alig tud egy-két melódiát: en-
nélfogva vagy hallgat, vagy hagyja magát, vitetni 
a' többségtől. Elmultak az idők, mellyekben Rá-
day Gedeonok és egyházunk több jeles fiai nyúl-
tak Dávid s^ent lantjához. 

Sokat kellene és lehetne még írnom, ha e1 fu-
tólag idevetett képet egészen ki akarnám színezni. 
— Segílni e' bajon, véleményem szerint, csak ugy 
lehetend, ha népünk hang- és halló-eszközei va-
lamennyire kisimulandnak, 's ha népünk izlése 
majd nemesedik. Erre elökészítöleg mulhatlan I ) 
Az annyira ohajtott néptanítókat képző intézet, 
meilyböl alkalmas énekmesterek menjenek ki a' 
nép közé. 2 j Az orgonák. 3) Mindegyik gyüle-
kezetben egy, kivált dynamice betanított éneklő-
kar, mellynek tagjai necsak gyermekek, hanem 
korosabbakis legyenek. 4) A' melódiák számának 
fogyasztása. — E' négy pontról ismét egy érte-
kezést volna szükség irni, mit helyettem egy más 
avalottabb legyen. D o b o s . 

I s k « 1 a- n e v e I é s ii j5 j : 
A' pesti evan^. gymuasium 's Br. 

Teiehengralier be<iz r «1 r. 
A' pesti város-esperességi evang. gymna-

siumban a' téli félév vizsgálatai januar 28-kán 
a' szónok-költészi osztály növendékeinek vizs-

i gálatával végeztettek be ; melly alkalommal az 
említett osztály oktatója Dr. Teichengraber 
Lajos, szépszámú vizsgálati hallgatóság előtt — 
szokása szerint — ismét hatékony beszédet mon-
dott, mellyet, mivel tartalma honunk valamennyi 
nevelőit — a' kikhez különösen a' szülék is tar-



toznak — közelebbről érdekelheti, nem vonako-
dunk lapunk hasábjaiban közleni : 

„Tisztelt vizsgálati hallgatóság ! Szeretett 
tanitványim! — Épen esztendeje most, a' midőn 
egyfelől a* tanítási munka fáradalmairól, másfelől 
a' tanitó jutalmáról, ugyan e helyen szólottam, 
kitüntetvén, miként nem mindig van a' nagy mun-
kának egyszersmind legdíszesebb jutalma, de mi-
ként a'látszatlan jutalom is végre,— kivált ha lelki 
téren aratjuk azt, — felér a' világ minden anyagi 
kincsével. Ezúttal szeretném, a' tanítónak ama 
tavali rajzához, a ' tanítványnak, az igaz tanuló-
növendéknek rajzát csatolni, egy képet, melly ben, 
hogyha ti, kedves növendékeim, hasonmásaitokra 
ismernétek, büszke tudnék lenni; jóllehet előre 
megvallom, miként e' képhez a' föfövonásokat 
csakugyan tőletek — volt és jelenleg levő tanu-
ló-növendékeim jobbjaitól köcsönzém. 

Tanuló- növendékben mint ollyanban, tekintve 
az ö egész valóját, tekintve tétkörét a' nevelési ha-
talmak középpontja körül, — nem ismerek, csupán 
csak két föerényt, és ekképen csak két föerényhez 
vezető pályáni lankadatlan törekvést ismerem el a' 
tanítvány munkájának. Két föerényt — mondom—. 
a' melly nélkül a' tanuló-növendéki kornak ingado-
zó csolnakja,mind benső hajósuly, mind pedig külröl 
világítóphárusz nélkül, csak lidérczkedve bolyong 
nyiló élte tengerén; és e1 két főerény, melly nélkül 
a' növendék nem növendék, a' tanuló nem tanuló, 
melly nélkül nevelés-tanulási évei csupán üres 
napok nagy száma, munkája hiu, törekvése czél-
talan, e1 két íoerény— mondom — növendékben, 
míglen ö növendék, az engedelmesség, — a' ta-
nulóban, míglen ö tanuló, a? szorgalom. — E' két 
szó rámájába foglalom rajzomat, a1 melly elötökbe 
állítsa az igaz tanítvány képét. — De mit is 
mondtam ? Jelenkorunkban, mellynek jelszava 
mindenha csak a' szabadság, — erénynek akarom 
festeni az engedelmességet? és még a' legfőbbek 
egyikének? azt erényanyának merem mondani, 
holott ennek tán csak idegen gyermeke, meliyet 
csak a' szolga-indulat ismer sajátjának 1 — Igenis, 
tiszt, hallgatóim! nekem mernem kell az engedel-
messég papjául föllépnem, valameddig a' sza-
badság áldásainak élvezetéhez fölnevelendő egyé-
nekről van szó, 's annyival inkább, mennyivel 
őszintébb és hü hódolója vagyok magam is a' 
szabadságnak, mennyivel inkább akarom és óhaj 
tom magara is, hogy minden ember hódolója egy-
szersmind és birtokosa is legyen. — Elkopott, de 
azért nem kevesbbé igaz mondás ugyan is: - „Ki 
engedelmeskedni nem tanult, és hozzá teszem — 
fiótal korában, nem tudand szabad lenni — férfi-
korában.'4 Isten is ugy nevelte és neveli még mindig 
az emberiséget, hogy azt, az engedelmes gyermeki 
korból — a' mellyben még tulajdon és szabad 
akarata sincs, a' mellyben csak a' természet ha-
talmaitól és az istenség sejtelmeitől retteg, vagy 
o-*nir«nir npmán hódol és szívesen engedelmeske-
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dik , a' szabad törvényhozói és önkormányzói 
polczra emelje Az emberiségnek ez volt 's ez 
most is a' nevelése, és a' gondviselés eme neve-
lési törvényének áthágása, tudjuk hogy a' bűnt 
szülte, mint Mózes mondja, — az első bünt a' vi-
lágon, melly éden elvesztével lakolt. Első ember 
még ma is minden gyermek, paradicsoma a' gyer-
meki világ, mellyben neki minden szabad, csak a' 
szülék és felebbvalók parancsait áthágni nem sza-
bad. A' gyermeknek is első bűne, mellyel ártatlan-
ságának bájos édenét eljátsza, az engedetlenség. És 
igy a1 mi igaz volt négyezer évvel ezelőtt az 
összes emberiségre nézve: az még ma is áll az 
egyes emberegyénröl. Gyermeknek minden kí-
vánsága nem lehet más, mint a' szülék akarata, 
csak a' mennyiben azt teljesíti, mit ezek kíván-
nak, — és szüle vájjon mikor kívánhat gyerme-
kére nézve roszat ? — csak annyiban nevezem 
öl jó. kedves és hü gyermeknek. Erénye az en-
gedelmesség mérlegén lejt alá és száll fel. De a' 
mint szülével a' gyermek, igy van összeforrva a' 
növendék nevelőjével is, igy a' nevelőintézettel. 
Akaratát ez irányozza, mert akaratának nem lehet 
más tere , mint az intézet czéljának valósítása, 
czélja pedig, a' szabadságra érlelés, az önállóság-
ra fölnevelés. E'fölnevelési vezérlésben e'szerint 
kell, hogy a' növendék azokat kövesse hiven és 
engedelmesen, kik öt oda jutatni óhajtják, leg-
közelebb a' szüléket, nevelöket és tanítókat. — 
Anyák! kik magzatitokat szeplőtlen erényességben 
fölnevelni nem tudjátok, vagy nem akarjátok, kik 
szerelmeteket a' gyermek részéről hódolattal vi-
szonoztatni erővel — t. i. lelki erővel — nem 
birtok, — vagy kik talán inkább magatok vagy-
tok bálványozói a' gyermeki vágyak törpeségei-
nek, — kik magatokra vevétek a' hódoló gyer-
meki szerepet, és gyermekeitekre öltétek saját 
szerepeteket, ne fájjon aztán szivetek, a' 
midőn agyon szeretett gyermekeiteket sirni látand-
játok az elölök elcsukott éden kapuinál! — és ti 
apák! engedelmességre szoktassátok fiatokat, 
legyetek a' szeretet pallosával fegyverkezett an-
gyalai, ha atyai rendelkezésiek törvényét megsze-
gi, nem követi! — Tudjátok meg, hogy csak az 
engedelmesség virágágyában tenyész a'' fiúi sze-
retet, tenyész a' kötelességérzet és kötelesség-tel-
jesítés,— tenyész a1 szent félelem, ajánló bizalom, 
kegyelet, tisztelet és istenimádat, és miként ezekből 
gyümölcsként fejlődik az ember födisze, az erkölcsi 
Önálló szabadság. — De vajmi ritka angyali nevek 
ezek korunkban! mellyek már csak ugy hangza-
nak. mint az elhunyt családi hősök nevei, a' midőn 
azokat képcsarnokában ismét nevezgeti a1 visz-
szaeszmélö utód. Valóban korunk és kivált ho-
nunk neveléstéreiröl, ugy látszik, mintha szám-
kivetve volnának az említett erények, mintha csak 
ideiglen mulatgató idegen- és vendégként száll-
nának meg nevelő házainknál, szüleink, nevelő-
és nevelőnéink kebleikben. És vaijon miért? OK 



mert ez égi szülöttek anyját, a' hódoló engedel-
mességet engedtük és engedjük kiköltözni neve-
lésünkből, — egy rémet, egy bohózatos gyerme-
ki kényt állítván ez égi szüzek oltárára, melly-
nak esik áldozatul egyiránt szüle és magzat. — 

De fordítsuk immár a' lapot, és lássuk a' nö-
vendéket a1 midőn egyszersmind tanulóvá is lesz, 
— mi különösen rendes oktatásának kezdetével 
és így a' tanodázat idejével áll be, — mi annak 
főerénye? Mondám, hogy az nem más, minta' 
tanulási szorgalom. 'S e' szóval ismét egész jel-
lemrajzát adám az igaz tanítványnak. Legyen 
szabad e' részről is a' képet egy kissé kifestenem. 
A' szorgalom, az erkölcsi képezödést illetőleg, 
szintaz, és szintolly-jelentésü erény, a' millyen 
jelentékenységü az engedelmesség a'gyermek erk. 
kifejlesztésének tekintetében. Szorgalom ösztönöz 
munkára, munka nem enged tespedni, munka éltet 
munka az élet maga és a'ki éltének becsét akarja 
ismerni, mérje azt munkáján Embert ez tesz igazán 
emberré, mert a' ki nem szeret dolgozni, az nem 
szeret élni. Embert gyermekkorától munkára szok-
tatni, munkára tanítani kell, hogy egykoron saját 
lábán járva és saját kezét használva , élni tudjon. 
A' tanuló munkája pedig mi volna más, mint ta -
nulás, mint hü elsajátítása mindazon óriási szel-
lemi szerzeményeknek, mellyeket nemünk fiként 
örökölvén, ismét később nemzedékre szállít. 
Csak állati teremtménynek nem kell tanulni, mivel 
azt a' természet minden szükségessel megajándé-
kozza, még mielőtt a' világra híjjá: embernek 
ellenben, nem juttat a' természet egyebet adomá-
nyul, mint tehetséget, — a1 tehetségek kifejtése 
a' lehető legnagyobb czélig, az már önmunkájá-
nak feladata és eredménye. És épen az a' leg-
dicsöbb előjog az észteremtménynél, hogy a' ter-
mészetnek mivelsem tartozik, a' töredékeny testen 
kivül; — előjog az, hogy mindent elérhet, munka 
utján. Márpedig, van-e dicsőbb tér a' munkálásra, 
van-e édesebb foglalatosság, a' tudományokkal! 
foglalkozásnál ? Hogyha az angyalok mennyben 
valamit tesznek, hiszem, .miként ők is tanulnak, 
mert mit is tehetnének nemesebbet, mit egyebet, mi 
szellemi valójokkal rokonabb volna? A' tanulás 
szellemi gazdagodás, szellemi növekvés, a' szel-
lemülés maga. De a' tanulásnak folytonosnak, sza-
kadatlannak kell lennie, mint a' hegyről fakadó 
pataknak, melly mentében nő, és a melly, mennél 
inkább dagadnak árjai, annál hatalmasabb, annál 
tengeribb. És mint a' hegyről csergedező pa-
taknak sietve lejtő hullámai, ollyan a' tanulásban 
a' mindinkább mutatkozó tudni-vágy, ollyan a' 
a' tökélesbíilési ösztön, ollyan a' szorgalomnak 
önmagát serkentő ereje. Ne féltsed azt az ifjút 
a' rosztól, ki tanulni szeret és a' ki tanulásban 
szorgalmas, mert annak ideje sem jut a' roszra,— 
a' vétek csak a' rút henyélésben hever, serény 
munka körül nem talál a' vétek szállást soha. 
Valamint a' íaradatlan fürge méh a' jövőre tele-

mézelt kasát a' legkisebb szeméttől is tisztán 
tartja: igy jár a' szorgalom rendszerint karölt-
ve az erkölcsi tisztasággal — De már a' közélet-
ben is gyakran mondogatjuk; „Oh, csak eleget 
el legyen az ember foglalva és nem velemülend a' 
bűnnek tévutára, a1 mellynek tekervényeit csak a 
rest elme, a' pihenő láb és az elpuhult test szokta 
fölkeresni! Ez, ha valahol igaz, bizonyára igaz a' 
tanuló-növendékeknél, a1 kiket serdülő ifjú herku-
lesekként minden pillanatban válaszútra vonnak az 
élettapasztalásnak nyiladozó kapui. De meg ide 
járul még, miszerint a gyenge erő is öregbül a* 
munka alatt és a' gyengébb elme, észóriássá nő-
het fel a' fokról fokra nehezbülö munka súlya 
alatt. Ezt teszi a' szorgalom, ez műveli, hogy a' 
gyermek, ki még észíéjletlen korában kerülvén 
tanítás alá, belépvén az iskola küszöbén, a' midőn 
évek múlva abból kilép, bö ismeretek kincstárát 
viszi ki magával, — a szegényen jött gazdagon 
távozik. Pedig csak apránként gyűjtögeti mind-
azt, de folytonosan, lankadatlan szorgalommal; is-
mét, mint ama virágról virágra szálldogáló és 
munkájában csüggedetlen méhecske, melly utol-
jára is betölti mákszemnyi szedeményeivel lépeit. 
Egyes virágokról szedeget a' méh az egészjövő-
re, egyes tanítási órákban gazdagítja a' tanítvány 
egész életét. Szemei és fülei csüggnek a' tanitó 
ajkain 's hü igyekezetben elméje űrét mindinkább 
megtöltvén, mindinkább mélyebbre ássa azt és 
mindig tisztultabb lesz szellemi forrásának saját 
fakadása. — És im erre nézve is, milly nagy 
bűnei vannak korunknak! Tanulni már nem kell, 
nem ezt 's amazt a' nyelvet tudni, nem ezt 's ama 
tanulmányt ismerni, — figyelj az életre 's az meg-
tanít mindenre!" — Megtanít? a' tudatlan élet 
tanít meg? ugyan-ugyan mire? sok jóra bizony 
nem. Nemesb a' feladat és igazabb az intés, ha 
megfordítod: Tanítsad te az életet, mert az élet-
nek tudománya az embereké ! — Alacsonyítólag 
okoskodnak többen a' tanulásról, és ez az ifjúság 
henye fajának tetszik , illy szókra szívesen hajol 
fülök; csakhogy mindjárt önmagokat czáfolják 
meg, mert hiszen a' hü figyelés is már tanulás. 
Oh, beh szeretném az ollyan embereket, kik a' 
baromszerü tenyészést — vegetatiót — szokták 
életnek nevezni - csak kivezetni a' mezőre és 
megmutatni a' szántóföldeket és megkérdezni: 
Vájjon mi teremne ott, a' hol most buza terem, 
hahogv a' földet felszántatlanul és bevetetlenül 
heverletnök ? márcsak egyetlen egy év múlva is, 
nem ember számára buza, hanem barom számára 
teremne benne a' dudva és katang. Míg ellenben 
ama föld, mennél gyakrabban és mennél mélyeb-
ben hasogatod azt fel ekéddel, és mennél neme-
sebb magvakat hintesz abba, annál dúsabb ara-
tással julalmazandja munkádat. Ennyit tesz a1 

szorgalom, illyen föld a' tanuló-növendék elméje, 
illyen eke az ö igyekezete. És illyképen a' tanuló, 
a' midőn munkához szokik, munkát kedvel, edzve 



és erősítve életét, hasznossá , díszessé és bol-
doggá is teszi az t , munkája bekövetkezendő 
gyümölcsei által önmagára és embertársaira néz-
ve. Az ekézés és buzahintés gyümölcse, a' 
kenyér, melly testünket táplálja; a' tanulás és 
tudomány szerzés gyümölcse, az igazság megis-
merése , és lelkünk kenyere — tudomány. Leg-
jobb barát a' munka, legéltetöbb anya a' szorga-
lom , legbiztosabb erkölcsvéd a" foglalatosság. 
Sokszor tanításimon, a' midőn növendékim hü-
volta érzékenyebben hatja meg szivemet, a' mi-
dőn méhekként ragaszkodnak hozzám és nekem 
olly nehezen esik őket elbocsátanom, elbocsáta-
nom széllyel az életbe, a' hol a' vétek már mesz-
sziröl kitárja karjait előttök: azzal vigasztalom 
magamat: Menjetek, fiaim! én munkára szoktat-
talak , szorgalomra serkentelek most, és munkát 
adok nektek az útra is, Isten veletek! — És ím, 
még soha sem tapasztaltam, hogy szorgalmas 
tanítványom, csak valaha is, romlottabban, — el-
lenben mindig, hogy javultabban tére ismét hoz-
zám, a' hol ismét munkára fogám. 

Minő? mennyi? és miként végzendő a' ta-
nuló munkája , és millyen legyen körülötte szor-
galma? annak leírásába bebocsátkoznom, nem ide 
való. Nekem czélom nem vala egyéb, mint az 
igaz tanuló-növendék képének lefestésében, az 
említett két föerényt jellemezni és hatályukat fel-
tüntetni. — Én egyébiránt, tisztán meg vagyok 
győződve arról, miszerint, ha tanodáink növen-
dékei, itt és ott és mindenütt, és épen ugy a' 
szülei házaknál is, több engedelmességre szok-
tattatnának és kitartóbb szorgalomra serkentetné-
nek: tanodáink önmagokra nézve, mindenütt 
épebbek és virulóbbak volnának, mentebbek er -
kölcsi bűnöktől és szellemi maszlagoktól, hazánkra 
nézve pedig, áldást terjesztőbb forrásai a' szellemi 
újjászületésnek. Munkás ész és munkás kéz, teszi 
már magában Virágzóvá a' hont, egy akarat sze-
rint, szorgalmasan munkáló ész és kezek pedig, 
általában, mint a* kis hazát — t.i. az iskolát, ugy 
a' nagy polgári hont is a' boldoglét hónává va-
rázsolhatják ! 

Rajta tehát, tanítványim! tanodánk felvirá-
goztatására most, és majdan honunk javára! — 
Legyetek rajzomnak a ' j ó és igaz tanuló-növen-
dékről le vettnek eredetije ! Engedelmes növen-
dékek, hogy egykoron a szabadságra megérve, 
azt jutalmul vegyétek; szorgalmas munkások, 
hogy egykoron bő termést arathassatok, olly és 
még bővebb mértékben az egész ifjú tanulási 
korról, a' minő mértékben mi most, egy félévi 
feladatunk bevégeztének termését szívesen ki-
tártuk. — Csak Isten legyen velünk mindig és 
ösztönözze kebleinket és derítse elménket és áldja 
munkánkat! ö segítend és nem hagyand el soha, 
csak mi akarjunk komolyan segíteni magunkon, 
csak mi ne hagyjuk el magunkat!'1 — 

I r « d a I o ni. 
Görög Olvasó-könyv, nyelvtani jegyzetekkel és 

görög-magyar szótárral Gedike Fr. után Füg-
gelékül hozzá-adatva Plutos, színmű Aristopha-
nestől.— Magyar tanuló ifjúság számára kidol-
gozta Papp György. Pesten, Kilián Gy. tulajdona 
1844. 281 l ára 50 kr.p. p. (?) 

Míg a' class. nyelvek tanításában el nem lesz 
ismerve azon elv : A' nyelvet adjuk előbb, aztán 
a' nyelvtant; míg iskoláink a" régi jó szokásnál 
maradnak 's hol hosszabb s füstbe-menő, hol rö -
videbb 's kiszámolt elmélet után a' gyakorlati térre 
viszik a' nyelvek tanulását: alig nevezhetni köny-
vet, melly a' görög beszéd, a' görög irók mun-
káinak könnyű módoni megértése- 's megkedvel-
tetésére biztosabban vezetne az ismeretes Ge-
dike görög olvasó-könyvénél. Kínálkozik ez nem-
csak kedves, érdekes "s tanulságos tartalommal: 
de — kis mértékben — hü mintája is egyszer-
smind annak, mit 's minőt teremtett légyen görög 
ész és szellem, és — mi elemi könyvben a' leg-
főbb — előbb adja a' könnyűt és lépcsőnként megy 
át a' nehezebbre; szóval: nemcsak dolog- 's 
tárgyismeret, de józan tanmód elvei látszanak e' 
szerkezeten, a' szövegen. Azonban nem lehet itt 
czélunk dicsérni e' különben is, hazánkban isme-
retes 's méltányolt könyvet; iskoláink régen be-
vették azt, hol a 'német nyelv ismerete megen-
gedte ; — csak ezen új alakjában, mellyben ma-
gyar-ajku — és igy, mai nap hazánkban minden 
íawM/ó-ifjúnak szolgálatot tehet, a' kidolgozó úr 
magyar jegyzetei- és magyar szótári értelmezé-
sével, mutatjuk azt be a' t. közönségnek. — Mi a' 
jegyzeteket illeti, ugy mint Gedikénél, a' szöveg 
alá tetettek; többnyire kissé terjedelmesebbek 
Gedikeéinél, összesen véve "s soraikat lapokra 's 
ezeket ívekre reducalva tehetnek vagy harmadfél 
ívet. E' jegyzetek részint a nyelv 's szöveg bo-
nyolultabb nehézségeit fejtik meg; részint utalá-
sok a' nyelvtanra — Tatay Nyt. — és szószerint 
kitett szabályok; végre tárgy- 's dologmagyará-
zatok, a1 hol is két-három figyelmeztetés a taní-
tóhoz találtatik. Az elsők alatt értjük azokat, 
mellyekben ki vannak téve: a1 nehezebb formák 
törzsei p. o. 2. lap 3' éo ó&t] jegyzet 3* 'stb. 
'stb 5 kifejtetik bennök az összevont beszéd p. o. 
1. lap 4' ráltid-r] összh ta «/L//i9v/; 13. 1. 19: zá-
xuvi>), összh. xal ixelvor, meg helyre pótoltatik a" 
kihagyott szó, p.o. 27 l.cpwxúov o rov rpúy.ov,jegyz. 
t. i. vióq, 'stb., 'stb. Hogy ezek igen helyén van-
nak és a' nyelv megértésére szükségesek; hogy 
illyenek, mivel az eltérő beszédet mintegy igazra 
(alapjára) térítik és rendesítik, állítassanak a' ta-
nuló szeme eleibe: nemcsak megengedheti, de kí-
vánhatja is a' tanító ; mert — a' szó értelmezése 
tanuló részéről csak igy tétetik lehetségessé. 
Azért, vegye hát köszönetünket ebbeli fáradsága-
ért a' kidolgozó úr! — De, mi a' többi jegyzete-
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ket illeti, nem lehetünk kidolgozó úrral egy véle-
ményben. Mi, mind a' gram. szóval kitett szabá-
lyokat, mind a' dolog- 's tárgymagyarázatokat 
nemcsak ide nem tartozóknak, de methodicus t e -
kintetből felesleges-^ sőt károsoknak tartjuk. Oka-
ink ezek: 1) Ide nem tartoznak; mert e' könyv 
olvasó-könyv, ne legyen hát, ha mindjárt csak kis 
részecskéje is, nyelvtan, ne vágjon a' nyelvtan 
mezejébe; dolog- és tárgymagyarázás a' tanító 
tiszte: nem az olvasó-könyv papirosáé; 2^) Fe-
leslegesek; mert ezen olvasó-könyv kivánja, hogy 
előbb tanüassék a1 gramm.,nem vele együtt; ha a' 
nyt.ban találhatók, még pedig rendben 's rend-
szerben, minek vegye még itt meg másodszor is 
a' tanuló azokat?— dolog- s tárgymagyarázalot 
a' tanító tud adni, de fog is, sőt kell is adni — 
hisz különben hogy lehetne tanító? Nem feles-
leges-e, ha a' szöveges-könyv megelőzi öt? — 
és 3) E1 magyarázatok károsak is, azaz: kárt tesz-
nek a' tanulóban, az ö'lelkében. Mert: a) Gyönge 
tehetségét vagy restségét szépítik és kényelemre 
szoktatják. Mivel a' tanuló előbb tanulja a' synta-
xist, aztán olvassa e' görög könyvet: kívánni kell 
tőle, hogy maga alkalmazza az előforduló példá-
kat az előtte tudva levő szabályokra. Hahogy el-
felejtette a' szabályt, annak forrására kell öt 
visszautasítani, és semmi esetre ujonan le nem 
nyomatni az olv. könyvbe. Ha ebben is áll, nem 
annyi-e mintha mondanók: No semmi, kedves 
gyönge rest fiúcska! — ha elfelejtetted is vagy 
annak idejében meg nem tanultad: itt van né, 
még másodszor is, olvasd-el újra és dicsérni fog-
nak majd, hogy olly erősen megőrizted fejedben, 
b) Figyelmetlenné teszik a' tanulót; ha a1 szabá-
lyokkal, a' magyarázatokkal mindenütt kínálkozik 
az olvasó-könyv maga: nem fog figyelmezni ta-
nítója élő 's éltető szavára : és — épen azért c) 
Véleményét tanítójáról csökkentik. Emlékezzünk 
csak iskolai éveinkből azokra, kiknek bő jegyze-
tekkel ellátott auctor volt kezeikben ! mit mondta-
nak ők a tanítóról? - Nemde azt, hogy csak a' 
jegyzetekből olvassa a' magyarázatot? Azért nem 
helyeselhetjük ezen gramm, és dologmagyaráza-
tot tárgyazó jegyzeteket: azonban bővebben ki-
fejteni okainkat csak egy, a' Methodicába vágó 
hosszabb czikkben lehetne. Egyébiránt, lehet, 
hogy némelly taníló előtt kedvesek lesznek e' 
jegyzetek is. Ilogy a' könyv becséből nem von-
nak le annyit, hogy az haszonvehetlenné tétet-
nék : igaz. Hogy e jegyzeteket Gedikében is kár-
hoztatjuk: következetesség. A' nyomtatás tiszta 
és csinos, a' hetük szebbek a' Ged. német kiadá-
sáéinál. A' betűk elrakásában feltűnt, hogy ki-
dolgozó a1 magánhangzón kezdő szónak első nagy 
betűjét különválasztja a' többitől és nem ragasz-
tatja ugy hozzá, mint szokás ugyan egy szónak 
betűit egymáshoz ragasztani; meg az accenlust 
nem a' betű elébe, hanem utána teszi, illyképen: 
, ^ \ k i s közöcske)Aw,T?;^u és nem 'AXutTufe, „0C 

SoLTiÓQog' és nem c OSoL^ÓQog; miért? — nem 
tudjuk; ez eleinte megzavarhatja a'tanulót, míg 
hozzá nem szokik ez új nyomtatáshoz! A' könyv 
szövegét, 138—141 I. követik: „Némelly gyak-
rabban előforduló szólás-formák.4' Dicsérjük sz. 
ebbeli szorgalmát, és különösen ezen szólás-for-
mák körül, mellyekben nemcsak az összes jelen-
tését az egész phrasisnak adja, de az egyes sza-, 
vainak tulajdonképi értelmét is. Még is fordúl elő 
ollyan phrasis is, mellynek egyes szavait nem 
fogja érteni a' tanuló, mivel szóbeli értelme kité-
ve nincs, és egyes szavainak egyike vagy másika 
még szótárban sem található mindig. IIlyen p o. 
,,ÜQvuvav x()ovGao&at-na\i megfordulni, más ré -
szére menni állal", az összes jelentése; de hogy 
fogja azt a' tanuló érteni, mikor ttqv^ivcí még a* 
szótárban sincs! Hlyen phrasis még 9 fordúl elő, 
miket nem roszul „fáról szakított magyaráza-
toknak44 neveznek, azaz: ollyanoknak, mellyek 
mi-hamar elhervadnak! A' szótár 142 — 231 1. 
szorgalommal van kidolgozva; sok helyült a'szó 
jelentése határozottabb maga Gedikeénél. Kíván-
tuk volna: összetett szóhoz oda lett volna mindig 
mellékelve simplexe, törzse is. — Függelékül a' 
szótár után 232 - 281 1. — Aristophanes Plu-
tos-át adja; olly oeconomiával, hogy e' darab 
szavait, mellyek a' szótárban nem találtainak, a* 
szöveg alatt magyarázza. E ' tekintetben, ezen 
színjátékon némileg próbálgathatja a1 tanuló , 
mennyit tanult a' Ged. adta szövegen és mennyit 
tartott meg belőle. Azonban ezt csak érettebb 
tanuló tehetné; mert van itt több nehézség, min 
csak tanító könnyíthet. Ezt mintegy ráadásul kö-
szönettel vesszük. A' könyv ára 50 kr., 1 281., 
tehát nem drága. Vegyék meg mennél többen 's 
használják mennél jobban! Hogy a1 mi iskoláink 
is befogadják, nem kételkedünk, mivel jobb ná-
lánál csakugyan nem létezik honunkban! Paeda-
gogicus Nestor szerkesztette, és azért nem is 
holmi Thersites-féle jellemű, melly hol kaczajt, 
hol boszankodást idéz elő 's aligha még valami 
egyebet is! 

V e g y e s e k . 
Pestaloxfti eiiiléküimefiie Pesten. 

Jan. 11-dik és 12-kén. Nagy férfiak, kiknek 
az ég hivatásul adá, hogy vagy új igazságoknak, 

*) E' szerény cs iukóbb magáukörü, mini nyilvános ünne-
pélyről nem tevénk még eddig emlitést, különösen azért, 
mert nem valánk bizonyosak abban, ha vajjoo nem az 
1846 . évre esik-e P.-nak századik születésnapja — 
mint ai Angsb. Alig - uebau egy-ízben említve volt — 
é? igy. nem tennök-e mi is akkorra át az emlékiiune-
pélyt? De miután olvasók, hogy a' német praedagogok 
csakugyan az idén ünneplék: ime nem tartózkodunk többé 
kijelenteni, miként mi is ünneplök és mikint óhajtanék 
még méltóbb és nyilvánosabb és a" férfi érdemeihez illőbb 
roegüunepelletését. K ö z 1 ö. 



mellyekei a' gondviselés az emberi emléknek idő-
ről időre kinyilatkoztatni jónak vél, hirdetői, — 
vagy pedig, hogy új harczosai, védői és hatályos 
terjesztői legyenek régibb igazságoknak, mellye-
ket a' századok forogta alatt niármár köd és ho-
mály látszik burkolni, — bárhol szülessenek, bár-
melly nemzet nevét viseljék és bármelly nyelven 
hirdessék az igazságokat, — nem egy nép- vagy 
nemzetnek, hanem az egész emberi nemnek jói-
tevői , minden embernek felei, és hunytok után, 
az összes ember-nein hálájára méltó egyének. 
Illy férfi vala a' mult század 45-ik év jan. 12-ik 
napjának szülötte „Pestalozzi!" Egy százada an-
nak még csak, hogy e' nevet a' történet ismeri, 
— és a' férfiú legerélyesebb működésétől szá-
mítva — még nem több félszázadánál (mert leg-
hatásosabban munkálkodott Pestalozzi félszáza-
dos korában) — és már is el van döntve, hogy 
a' nevelés történetében — melly egyszersmind az 
emberi-nem fokonkénti fejletének története is — 
időszakoló név és határ legyen Pestalozzi. E 'név 
az egész földön, a' hol gondolkozó velők vannak 
és a'hol az okszerű nevelés-tanításról szó vagyon 
— már mindenütt ismeretes ; és azon nevelési el-
vek, mellyeket e' nevet viselt férfiú terjesztett, 
már is megtermik áldásukat annyi meg annyi ta-
nodában, nevelő-intézetben és szülei háznál, — 
egész országok hódolván nekiek és életbe-lépleté-
sök mellett még magok a1 felvilágosodottabb fe-
jedelmek is buzogván. Igaz ugyanis, miként az, 
ki az emberiséget szellemi tekintetben mindig ma-
gasb tökéletesbülési fokra emelni és magas rendel-
tetési czéljának közelébe mindinkább juttatni óhajtja 
— sikeresb utat nem választhat a1 nevelési útnál; 
inert a1 ki szellemünkön e1 részről mozdít, a' ki új 
igazságokat teremt e1 mezőn, a1 kie'pályán fedez 
föl űj haladási módokat és nyújt czélhoz jutási új 
eszközöket, — szerintem az, az emberiség jólte-
vöinek sorában, bizonyára nem az utolsó helyet 
érdemli. És a' ki a' Pestalozzi előtti neveltetés-
módokat ismeri; a1 ki tudja, mint vala ö előtte a' 
szellemi birtok, egyedül az emberiség egy kivált-
ságos részletének vagy rendének sajátja 's mint 
nem juthata ahoz a' nép ifjú és szegényebb nem-
zedéke, mert megszerzéséhez részint tetemes 
anyagi áldozatok, részint — 's a' mi még inkább 
szolgála akadályul — hosszú évekig tartó tanulás 
kivántaték ; a' ki — mondom — csak ezeket tudja 
is, és tekintetbe veszi, miként Pestalozzi vala az, 
ki a' tudományt a' népnek is tanítani kezdé és 
kezdé időpazarlás nélkül, könnyű és mindenkinek 
elméjéhez hozzá-férlelkezö módon, feltalálván és 
gyakorlatba hozván a' tudomány-közlésnek Ieg-
természetszerübbútjába1 gyermekből kifejlesztési 
módszert; — a1 ki ezeket tudja: az , a' midőn 
Pestalozzi-ünnepélyről szólunk, ugy hiszem, csak 
hilatisztelettel említendi e' nevet. 

IHy érzelmeket rejtő kebellel találkozának 
Pesten néhány nevelők és a' nevelésnek buzgó-

lelkü baráti: véletlenül össze jan. 11-ik estéjén, 
a' pesti prot. gymnasium egyik oktatójánál, Dr. T. 
L.-nál, és általa figyelmeztetve, Pestalozzinak a' 
következő napon leendő százados születése nap-
jára — a' mellyet a' német nevelők, Diesterweg-
nek a' „Rheinische Blátter" czimü paedagogikai 
folyóiratnak — itt is ezúttal felolvasott — felszó-
lítása szerint — országosan megünnepelni szán-
dékoztanak — ím e' nevelő urak is készek valá-
nak kis társalgási körükben a' Pestalozzi napnak 
előestéjét — ha nem is országosan, mint a' né-
methoni nevelők — legalább mégis olly hálatisz-
telettelszerényke társaságban megünnepelni. Em-
lített oktató úr indítványára — elörebocsátatván, 
miként a' szellembajnokok leghűbb és legméltóbb 
tisztelete, szellemök megismerésében és azon, 
éltökkel kivívott igazságoknak elsajátításában áll 
leginkább — Pestalozzi életének rövid jellem-
rajza olvastaték fel először, aztán könyvei ismer-
tetének meg röviden és egyes czikkek olvaslatá-
nak még fel Grunert és Türk könyveikből, melv-
lyek Pestalozzi intézeteit Mütichen-Buchsee és 
Yverdonban ismerleték meg. Végre, de már csak 
inkább társalgási beszélgetésben — fejtegetteltek 
P. nevelés-oktatás elvei és egyes tanulmányok 
tanítása körül alkalmazott külön módszerei. Meg 
lőnek említve még mind azon buzgó férfiak és 
nemeskeblü asszonyságok, kik P. tanai érdekében 
honunkban apostolkodtak 's azok között P-nak 
még egy-két közvetlen tanítványa is, kik magasb 
magyar családok állal, kiknek gyermekei neve-
lésével meg valának bizva — Yverdonba küldetve, 
a' nagy taníló személyes oktatásain épülni sze-
rencsések valának. 

A' következő napon, jan. 12-kén a' megye 
termében, közgyűlést tarta a1 testgyakorló egye-
sület, Szentkirályi Móricz úr elnöklete alatt: és a" 
midőn e' téren is, ifjú magyar nemzedékünk testi 
nevelését — ugy mint a' szellemit — óhajtva, az 
egyesület tagjai szebb jövendőbe szárnyaltalák 
reményöket: el nem mulasztá elnök úr a1 köz-
gyűlést egyszersmind a' múltba is visszavezetni 
és a' múltnak józan megértéséből a' jelen czél-
szerü alkotására utalni; el nem mulasztá t. i. az 
egyesületnek emlékezetébe hozni, miszerint épen 
e' nap, a' mellyen a' nevelés egyik ágát, t. i. a' 
testgyakorlást magának terjesztésül kitűzött egye-
sület közgyűlését tartja — véletlenül a' mult szá-
zad leghíresebb paedagogjának, Pestalozzinak 
századik születésnapja. Melly emlékeztetés, a1 nagy 
nevelő szelleme iránti tiszteletből, emléknyom 
gyanánt, a1 jegyzőkönyvbe is igtattaték. 

És még egy harmadik módon is ünnepelteték 
P. napja, — ámbátor ismét csak magánykörben, 
de azért nem kevesbbé méltóan. — Egy nagynevű 
hölgye honunknak, kinek érdemei a' korszerű ne-
velés terjesztése és a' legáldásosabb nevelő-inté-
zetek gyámolítása, sőt önállóknak feállítása körül, 
már is halhatatlanok, és a' ki huzamosb ideig 



személyesen tartózkodék P.-nak yverdoni intéze-
tében, — 12-dik jan. estéjén tulajdon házánál, 
több buzgó asszonyságok- és nevelőktől körül-
fogva, P.-nak ö hozzá intézett eredeti leveleit ol-
vasá fel , melly felolvasást P. személyének és 
családi viszonyainak hü rajza követé, megtekin-
tésül szolgálván e' mellett P.-nak igen jól eltalált 
arczképei is. 

Ezek valának — tudtommal — a' nagy fér-
fiúnak kisszerű emlékünnepélyei Pesten. Nem ér -
demelne-e az emberiség e' jóltevöje, születésé-
nek 100-ik évében, honunkban is több vagy leg-
alább általánosabb tiszteletet? Nem lehetne-e 
nevét magasztalva, szellemét hirdetve, születését 
egy kozemlékünnepélylyel megülni akkor, a' mi-
dőn az ev. oktatók ez év nyarán a' tervben levő 
közgyűlést tartandják Pesten? Nem-e addig mun-
káinak valamellyikét emlékkiosztogatásul, vagy 
valamelly jótékony nevelési czél gyámolítására — 
magyar nyelvre fordítani? — Azt — honi neve-
lőinkre bízom. De az említetteket említetlenülmár 
csak azon tekintetből sem akartam volna hagyni, 
nehogy szemünkre lobbantsák a' német paedago-
gok, miként a' nevelés mellett buzogván, a' ne-
velés legnagyobb hőseinek érdemeiről meg sem 
emlékezünk! Egyébiránt, szolgáljanak a' mon-
dottak még egyszersmind érdekgerj'esztésül Pes-
talozzi iratainak megszerzése- és olvasására, mi-
ket egyiránt szüle és nevelő, szellemi gazdagulás 
nélkül kezéből le nem teend. T a v a s y. 

J á k ó é s F u s z t a - K o r p á d f e l ő l , 
P r o í . L a p i m i l í é v 4 6 « i k s z á m á b a n , 
l e t t u y i l a t k o / a t k i i g a z í t á s a . Vannak 
iratok és közlemények, mellyeket átfutva 's vé-
gig-olvasva, nyugalom terül el egész valónkon, 
csendesen lebeg fölöttök figyelmünk, mint naszád 
a1 hullámtalan, sima vizháton: de vannak iratok, 
és közlemények, mellyekben fonalában összebo-
nyolult gombolyagként akadozik okosságunk, 's 
ingadozik hiedelmünk hajója. Ha az elsőt követ-
jük ez utóbbinak ellenében, mindenben, mihez 
csak fogunk, egy látatlan kéz levén hü segédünk, 
törekvésünk elvégre lélek-nyugalommal jutalmaz-
tatik: midőn ez utolsó aggodalmat 's nyughatat-
lanságot szerez töredékeny keblünkben.— Igy va-
lák én P.-Korpádnak Jákóvali összehasonlításában, 
midőn az avatottabbak, vagy azok által, kiket ez 
ügy közelebbről érdeklett, a' setétség köde sze-
mem elöl ellebegett. — Most tehát, minden félre-
értés távolítása végett, nyilvánítnom kell azt — 
mit én nem tudtam, miről közöltető egy igécskével 
sem értesített — hogy, P-Korpád egyháza új 
alakot nyerésének b. e. néhai Sárközy János úr 
által tett végrendeleti pénzösszegnek több évek 
ótai kamatozása lön valódi alapja, — ezt igazolja 
Prot. Lap lefolyt 1844-ik évi 44-ik szám 1052-
dik hasábján tett nyilatkozat is. — Ha azért a' 

boldogult alapító ősapának méltó unokája, t. Sárkö-
zy Sándor úr tartozott tettben idézé elő a' réghunyt 
kedves édes emlékét keblökbe az élőknek, — ha 
vallásos buzgalmát ön-nagylelkiisége által is — 
mi tagadhatatlan — e' részben kitüntető : díjazza 
nemes tetteit a' tudat, hogy az utókor is áldandja 
nagy nevét, együtt ősapjáéval, magasztalja műve-
leteit, olvasván jótékony keblök-szülte adomá-
nyait. Mi Jákót illeti: ő mit igért és tett, 
azt nem tartozásból, de pietasból cselekedte! és 
ez szolgáljon neki valódi érdemül; hogy pedig 
mindeddig nem lehetett testté az igéret: ezt a" 
tagosztálylyal együtt-járni szokott számtalan köl-
tekezés cselekedte; — egyébiránt, óriási léptek-
kel halad, felhágandó a' dicsőség halmára. — 

P a c z o l a y J ó z s e f 
kis kovácsii reform, pap. 

f i C ^ i i j a h h a i i é r k e z e t t , G e i b e í ü á -
r o l y urnái szerezhető, könyvek: 

SammlungEvangelischer Kirchengebete. Ve -
ranstaltet und herausgegeben von Juh Leop. Pásig: 
Dr. der Phil. und Nachmittagsprediger an der Uni-
versitatskírche zu Leipczig. Lpzg. 1845. — 4 -
rét, 284 1., — ára 2 ft. Gyűjtő a" régibb oelsi, 
szász, porosz, coburgi, schleswig-holsteini, ham-
burgi, altenburgi 'stb. Agendák, Liturgiákból, — 
Énekeskönyvek végén találtató imákból, Albrecht, 
Arnd, Bogatzky, Burscher, Dilherr, Embdenius, 
Francke, Geier, Habermann, Heermann, Hoe von 
Hoenegg, Kluge, Lassenius, Leyser, Lindner, 
Liscovius, Möller, Neumann, Pollio, Rambach, 
Reinhard, Scherertz, Spener, Stegmann, Zámann, 
Cubach Könyörgés-könyveikből kiválogatott , 
templomi közimádságokat ad űrnapokra, minden 
ünnepre 's különös alkalmakra. Gyűjtő szempont-
ja vala, hogy az imádságok magva a' Jézus általi 
megigazulás legyen, azaz, legyenek az imádsá-
gok keresztyéniek 's nem pogány templomokban 
is mondhatók: ezért azon korból keresé ki a' 
kenetteljes könyörgéseket, mellyben az imádság 
lelke legbővebb mértékben lebegett az evang. 
hivek ajkain t.i. a 'XVII-ik's XVIII-ik századból. 

Neues Schulgesangbuch für die allgemeinen 
Volksschulen des Cantons Zürich. I. II. III. Heft. 
Zürich 1844. Ára 30 kr. 

Üdvezlett könyv! midőn cneklésreformról 
van szó egyházunkban. Egyhangú ének, hangje-
gyekkel van benne: 94; kéthangu: 13; három-
hangu: 38; négyhangu 12; templomi ének, négy 
hangra: 48 Az énekek szövegei legjobb német 
költőktől; az egész könyv tele kótákkal, híres 
zenemű-szerzőktől: ára még is csak 30 kr! 

Actenstücke zur geheimen Geschichte des 
Hermesianismus, v. Dr. Elvenich. Breslau 1845 
95 1. 45 kr. 

^ a j t ó - i l i h a i ^ a x í t á s . Lapunk 5-ik számá-
ban 119-dik hasábon, fdöiről 22-dik sorban: ö r ö k he-
lyett. olv: a l a p-. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
7. szám. Negyedik évi folyamat. Febr. 16. 1845. 

Die Kriche hat viererlei WafFen: Gottes Wort, Glaube, Gebet und Geduld. 

TARTALOM: Egyház, állományhozi viszonyban, okosság jogtani 
pontból, szemlélve. V i l á g v á r i . — A' vallás ügyében 
hozott, 's a' tiszántúli helv. hitv. kerületnek f. évi januaii 
közgyűlésében felolvasott törvények hallatára költ érzelmek 
's emelkedett szózatok. Közli Képi ró. — A' dunántúli re-
formált egyházkerület szavazat-bontó közgyűléséből. Do-
bos. — Irodalom: Adalék honi nyelvünk 's irodalmunk tör-
ténetéhez, Ferenczy Zsigmondtól. T—y I. — Vegyesek. — 
Levelezés. 

Egyház ? állományhoz! viszonyban, 
okosság jogtani pontból, szemlélve. 

(Folytatás.) 

Valláaterjesztés. 
Szabadságában áll akármelly egyháznak, hogy 

maga vallását tulajdon kiildészei, missionariusai, 
által terjeszsze: épen azért más egyházakat is, 
hasonlóra törekedésökben, nem gátolhat meg; 
mivel mi egyiknek szabad, szabad az a' másiknak 
is. Egyébiránt is az értelmi 's erk. véghetlen tö-
kélyesedésre alkotott emberi lelkeknek, a' termé-
szet örök kivánata szerint, a' gondolatok és esz-
mék kölcsönös kicserélése által, valamelly meg-
szünés-nélküli szabad össze-találkozás és mint-
egy sokadalmozás állapotában kell lenni. Mert 
csak igyjönek keletbe, életbe és használatba, igy 
jönek adásra, vevésre és köztudomásra a' szent 
igazság örök czikkelyei; így gátoltathatik meg a' 
sötét babonaság^' dühös rajoskodás értelem-vakító 
és szívrontó, az aqua-tofananál is veszélyesb árui-
vali nyilvános kereskedés, vagy dugáruskodás. 

Szabadságukban áll az is az egyházaknak, 
hogy , a' kölcsönös engedelmesség által, tehát a' 
lelkiösmeretnek minden megsértése nélkül, és 
belső helyes okoktól határoztatva, az egyesülést 
elpróbálják. — Voltak ugyan, 's lehetnek még 
ma is ollyanok , kik azt mondják, hogy lehet az 
embereket üldözéssel, veréssel és nyomorgatással, 
sőt halállal is, az ö föjavokra, úgymint a' vallás 
elfogadására, annak kötelességei betöltésére, és 
az idvességre kényszerítni, 's kik ezen mondá-
sukat, míg a' sötét idők inkább kedveztek, szóról 
szóra teljesítették, és teljesítnék tovább is, ha az 
okosság napfénye által kivilágított erk. vidékek-
ben , tolvaj-lámpással, észrevétetlenül, lehetne 
még most is járni. De az illyek az emberiség ve -
szélyei , minden tekintetben, és az ő kifogásuk 
helytelen. Mert a ' föjóra- vagyidvességre-kény-
szerítés ellenkezöbb fogalom a' háromszegü ka-

rikánál. Az ollyan föjó, mellyre erőszakosan 
kényszerítetünk, ránk nézve, valóban nem föjó, 
hanem förosz, — nem boldogság, hanem kárho-
zat, — nem mennyország, hanem pokol. A 'mi 
igaz föjavunk, melly csak a' léleknek önerejüleg 
eszközlött, belső tökélye öntudásából eredhet, 
rajiunk kívül sem halandó-, sem halhatlannak 
hatalmában nincsen, és az a' mennyország, mely-
lyet az ö vallására kényszerítő hypokrita , a' mi 
általa kegyetlenül feldúlt élet-javaink- 's joga-
inkért nekünk vagy maradékinknak a' más vilá-
gon, gazdag kárpótlásul, igér, — nem, az nem az 
ész és szív 's Istennek minden okos lényeket 
örökké idvezítö, mennyországa, — nem, hanem 
csupa mennyország-hazudás, mennyországgali 
kereskedés, csalás és ámítás; mert mi is telhet-
nék ki egyéb a'képmutatóktól hazugságnál? A' 
gonosz ember az ö szive gonosz kincséből hoz elő 
gonoszt. Hagyd elkárhozni az elkárhozni-akarót, 
vagy neked tán ugy tetszőt, miután mellette min-
dent erkölcsileg elkövettél, még is vele semmire 
nem mehettél, és ne kényszeríts senkii a' te mó-
dod szerint idveziílni, — ugy is, Invitum qui 
servat idem facit occidenti. Tökéletesen elég ne-
ked és minden halandónak, saját lelketek idves-
ségéröl gondoskodhatni, minthogy a1 másokat 
idvezülni-kényszerítés már magamagában nem-
csak esztelenség, de, mint legdurvább jog-megsér-
tés, kárhozatot érdemlő 's okozó vétek. Minő 
pokollá válnék a' föld, ha minden ember a1 más 
mennyországáról 's idvességéröl gondoskodnék, 
megtudhatod a1 históriából, ha megtekinted annak 
vér-tintával irt szomorú lapjain, minő pokol volt 
az, midőn minden ember azon működött, mást mi 
módon idvezítsen, és senki méltólag eszébe nem 
vette, maga mi módon idvezüljön. 

Nem! kegyetlenség és álnok zsarnokság által 
nem vallás, hanem vallástalanság, — nem hit, 
hanem hitetlenség, — nem erkölcs, hanem er -
kölcstelenség , — nem isteni félelem, hanem is-
tentelenség , és mindenféle testi 's lelki nyomor 
és inség terjesztetik; és nem egyéb, hanem égre-
kiáltó vétek a' természet örök czéljait és jogait 
megsérteni azért, hogy a' vallás beszínleltessék 
és idvesség varázsoltassék. De más, az erkölcsi-
séggel ellenkező eszközök, p. o. Ígéretek, aján-
dékozások, csalárdságok, hitegetések, szemfény-



vesztések, nyereség , külső tisztesség, hivatal, 
világi előléptetés, büntetlenség reménye és az 
egy bűnös halandónak is hatalmában nem-álló bűn-
bocsánat Ígérete által sem terjesztethetik a' vallás. 

Azok, kik efféléket cselekesznek, ördög-atyá-
tól valók, — nem az igaz kegyességet, hanem a' 
farizeismust, nem az Isten országát, melly nem e1 

világbóli, hanem a' sátán országát és magok ha-
talmát kívánják terjeszteni, — és nem, mint az 
apostolok, tanítás által, lelkeket igyekeznek meg-
nyerni az igazságra, hanem csalétkekkel, csábí-
tásokkal aranyos-lejü halakat halásznak, és 
syren-hangu pásztori sipjokkal tárogatva, csak 
azért kívánják az akolt megtölteni, hogy, annál 
több ugy-nevezett hívőkön uralkodhassanak, min-
den törekedésök végtére csak oda czélozván, hogy, 
mint önzés ideálai, mint Jézust-eladó született 
Judások, az erszényt, az állomány és egyház 
erszényét, hordozhassák. Nem, a' vallás-ter-
jesztésnek nem lehet semmi egyéb helyes módja, 
mint az értelem megvilágosítása, melly eshetik 
csupán az igazság megmutató okai és erősségei 
előadása, és a' sziveket a' szeretetre meggyőző 
isteni tudomány közlése és elfogadása, egyszóval, 
a' szabad tanítás által, Jézus szava szerint: Men-
jetek ki egész világra és tanítsatok minden né-
peket ! 

Azért minden jog-, erény- és vallástörvény-
nyel ellenkező az is, midőn a' gyermekek szüléik 
vallását vakon örökölve követni kényszerítetnek; 
nem kevésbbé, midőn az ugy-nevezett elegy 
házasságokban, a' házasulandók születendő gyer -
mekeiket, bizonyos egyháznak odaígérni köte-
leztetnek, melly ígéretre aztán kényszerítő szö-
vetség köttetik, mint ezt némelly lelkészek, k e -
csegtetésekkel, vagy a' csak igy idvezülhetésseli 
biztatással, és a' másként elkárhozással, ijesztés-
sel, és minden áldás és szokott innepélyesség 
megtagadásával szoktak kívánni, a' mivel kö -
elebbi években egész Európa csendét felhábo-
rították volt, melly ártalmas zaj még ma sem 
folyt le egészen. Ugyan mi lehet hit-, vallás-
és lelkiösmerettel ellenkezöbb, mint hit, vallás és 
lelkiösmeret — mennyivel még inkább — má-
sokéi — felett alkudozni. Nem durva megbán-
tása-e ez az emberiség, különösen a' szü-
lék és gyermekek jogainak , midőn némelly 
papok, az ö egyházuk nevében vagy képében, 
a' kisdedeket, vagy a' még világra sem jött erk. 
ényeket, mint valamelly res nullius-okat, p. o. 

egy feltalált vagy még fel sem talált puszta 
•zigetet vagy új földet, kő- vagy fadarabokat 
.elfogják, 's ezen felfogási merényt a' vallás-
terjesztés vagy vallás-tagok szaporítása e r e -
deti jog-módjának tekintik 's tekintetni köve-
telik. — Illy igazságtalanságot és vallástalansá-
got — mert legméltóbb joggal így nevezhetem — 
a' polgári igazgatásoknak sehol sem kellene e l -
nézni , és vétek megszenvedni: ellenben tökéle-

tesen szabadni kellene , hogy minden ifjú, akár-
melly vallásban neveltetett légyen is, az önjogu-
ság szaka megérkeztével, az emberiség elidege-
níthetlen jogát vissza-vegye, és azon vallásra 
álljon, mellyet belső meggyőződésével legmeg-
egyezőbb- és így legjobbnak tart. 

Egyedül idvezítő egyház. 
Ideje volna már valahára átlátni, hogy idve-

zítő egyház, tulajdonképen egy sincs, nemhogy 
egyedül-idvezílö volna vagy lehetne. Mint akár-
melly ház, de legpompásb palota, kastély sem 
boldogító, söt lömlöcz és pokol, ha lakói nem 
kegyes és jóféle emberek; ellenkező esetben a' 
kunyhóban lakók is lehetnek boldogok és meg-
elégedtek, és erényök érzetében előre éldelhetik 
a' mennyország örömeit, mint Sokrates, Jézus, és 
Péter 's Pál apostol 'stb. még a' fogság- és ha-
lálban is; — minthogy a' ház — akár egy, akár 
száz, akár ezer , akár háromezer — a' hányból 
állott t. i. az egyiptomi labyrinlhus vagy tömke-
leg épülete — vagy akárhány- és miféle ház lé-
gyen is, mind csak ház, melly valamint nem bol-
dog , ugy senkit nem is boldogít, és nem lehet 
semmiképen érdemlő oka vagy eszköze az ember 
belső boldogsága-, vagy boldogtalanságának, 
melly csupán tőle magától, az ő erkölcsiségétől, 
azaz, jó vagy rosz mi-voltától függ. Igy akár-
melly egyházban is a' világon idvezülhet az em-
ber, ha istenfélő és erkölcsi törvényekkel egyező 
életet él, mi nélkül pedig akármellyikben is bizo-
nyosan elkárhozik; mert semmi kétséget nem 
szenvedő igazság, hogy minden ember önsaját 
szivében, szive legmélyebb öntudatában és lelki-
ösmeretében hordozza a' mennyországot, mellyel 
mindenütt boldog, — vagy a' pokolt, mellyel 
mindenütt boldogtalan, — a'szerint, mint az erény-
és erk. tökélynek él —, vagy pedig nemesb ter-
mészetével meghasonlva , erkölcsileg, a' bűn 
miatt, meghalt. 

Az egyliáz állományhoz! i l l e t v é n y e . 
Az egyház egyáltalában kettős illetvényben 

lehet az állományhoz; mert vagy ugyanazonos 
azzal, vagy különböző attól. Az első esetben az 
egyházi hatalom egyszersmind állományi hálálom 
is és megfordítva. A' második esetben azok egy-
mástól el vannak választva — , és mindenik kü-
lönböző, természeti vagy erk. személyektől ter-
jesztetik elő és gyakoroltatik. Az okosság csak 
ezen utolsó illetvényt hagyja helybe. Mert 
noha tapasztalásilag lehet, némelly példája an-
nak, hogy az egyházi hatalom egyszersmind 
állományi hatalom is és megfordítva: de esz-
ményileg , az egyházi hatalom nem lehet egy-
szersmind állományi hatalom is; a' mi pedig esz-
ményileg nem lehet: annak tapasztalásilag is 
nem szabad lenni. — A' honnan az okosság 
irtózással és mély búsulással fordúl el ezen első 
illetvénytöl, mint állománybani állománytól (sta-



tos in statu), mellynek labyrinthusában uralkodás-
és igazgatásbeli csuda-szörny, a' jog , erény és 
vallás életét és bátorságát kimaradhallan veszede-
lemmel fenyegető önkény minotaurusa — lappang. 

(Folytatása következik.) 
Vi l á g v á r i . 

A'vallás ügyében hozott, 's a' tiszán-
túli helv. liitval. kerületnek f. évi 
jamiari közgyűlésében felolvasott 
torvények hallatára k»It érzelmek 

's emelkedett szózatok. 
Végződvén a' vallási űj törvényczikk felolva-

sása, mindenek előtt azon közérzelem nyilvánít-
tatott consistoriumunk részéről, miszerint, több 
mint félévszázad lefolyta alatt, — mert ennyi idő 
haladt le 1791. óta — a' mai nap az első, melly 
egyetemes vallás-ügyünkre jótékonyan-ható va-
lódi eredményt láttatott, 's igy alapos örömet él-
veztetett velünk. 

És itt nem lehetett vissza nem tekintenünk 
ama lefolyt, olly huzamos időszakra. Nem lehetett 
föl nem említeni, miken ment légyen keresztül 
az alatt a1 magyarhoni mindkét hitvallású evan-
gelicus egyház; nem ugy azonban, hogy e' szen-
vedések részletesen elösoroltatnának, mi nem is 
lehető, de nem is szükséges, minthogy ezek még 
igen élénk és keserítő emlékezetben vannak: nem, 
hanem mindezek csak rövid foglalatban érintettek, 
össze-szoríttatva ez egynehány szóba: hogy va-
lamint az ismeretes békekötések által biztosított 
hitszabadságtól s vallásgyakorlati jogoktól, a' 
következett mostoha idők folytában, lassanként 
megfoszlatának az evangelicusok : ugy az 179 0 / j 
országgyűlésnek ama békekötésekre alapitolt, 's 
az állandó egyetértés létesítésére irányzott 26—ik 
törv.czikke, mindjárt keletkezete után az 1792-
dik évi sept. 25-dikröl kibocsátott l'ensöbb ren-
delet által, legbensőbb lényegében megsértetvén, 
ennek következtében, utóbb csaknem minden 
pontjaira nézve gyakorlatilag annyira megronta-
tott, hogy az evangelicusoknak biztosittalni szán-
déklott törvényes állása helyett, ujolag, majdnem 
egészen törvénykivüli helyezet jött rájok néz-
ve elő. 

Fölemlíttetett, mikép e' szomorú helyzetben 
nem hiányzott részünkről a' panasz-emelés, nem 
hiányzottak a1 fensöbb 's legfensöbb helyekre 
nyújtott könyörgő folyamodványok, mellyeknek 
azonban, ha némelly egyes esetekre nézve volt is 
valami ideiglenes — de az egyetemes vallásügy 
tekintetében nem volt semmi állandó üdves ered-
ményök. 

Fölemlíttetett, miként került utóbb az egyedül 
czélhoz-vezethetö útra, a' törvényhozás eleibe, 
mint közálladalmat érdeklő ügy, sinlödözölt vallás-
ügyünk; miként pendült az meg némelly egyes 
kérdésekre nézve, már az 1825-ki országgyűlé-
sen ; miként tárgyaltatolt még terjedelmesebben, 

— bár ismét érezhető eredmény nélkül — az 
1830-dikin; miként hozatott végre , nem egyes 
ágazataiban már, de teljes összeségben és rend-
szeresítve, szőnyegre az 183%-k i országgyűlés 
alkalmával, ekkor is azonban, örökké magaszta-
landó pártfogásra találva bár, tevőleges ered-
ményre mind e' mellett sem juthatva , sőt inkább 
eszélyesség's jó akarat ugy tanácsolván, ünnepé-
lyesen letétetve; miként élesztetett föl ujolag az 
183 %0-k i országgyűlés által, 's nem hasztalanul 
már többé, nem épen sikertelenül, a' mennyiben, 
a' törvényhozó két tábla össze-egyeztével, 21 
§-ból álló törvényjavaslat lön a' felséges királyi 
szék eleibe terjesztve,'s onnan is érkezett 1840-ik 
évi május l l - k r ö l , bár még nem elhatározó, de 
csakugyan elhatározást-igérö k. k. válasz; végre 
miként karc 'látott föl ez ügy i^mét lelkes buzga-
lommal a' közelebb bevégződött 184%-k i o r -
szággyülésen, honnan az előbbi alkalommal hát-
ra-maradt pontokat tárgyazó törvényjavaslat is öt 
§-ba foglalva fölterjesztetett. Minek következté-
ben több redbeli k. k. válaszok is, már dolog é r -
demébe vágók, adattak ki, mellyek közöl három, 
— úgymint az 1843. jul. 5-ki és az 1844. martius 
25-ki azért, mert, bár belölök törvény nem ké-
szült, ezekben hangzottak a' királyszéktöl alá a' 
lelkiösmeret-szabadság 's teljes viszonyosság és 
egyenlőség, — ugy reánk, mint az összes állada-
lomra — egyedül üdvét áraszható szent elvei; 
— az 1844. october 25-iki pedig, mint az átme-
net nehéz kérdését ránk nézve kedvezöleg eldön-
tő , — különösen kiemelendök, 's örök hálás em-
lékezetben tartandók. 

Az illy módon létrejött legújabb vallásügyi tör-
vények irányában már,áthatotían azon elvtől, mi-
szerint vitatás alatt levő törvényjavaslatról ellene 
vagy mellete nyilatkozni mindenkinek szabad, de, 
szentesíttetvén egyszer a' törvény, arra nézve a' 
társaság minden tagjának kötelessége abban hatá-
rozódik, hogy hódoló tisztelettel fogadja azt, 's 
meghajoljék elölte kész engedelmességgel; — 
áthatottan ezen elvtől, — mi is e' köteleséget 
láttuk reánk nézve előállottnak, 's közértelemmel 
nyilvánítottuk, hogy e' kötelesség teljesítésében 
részünkről nem leend hiány; részünkről, kik olly 
szilárd kitüréssel ragaszkodtunk eddig is vallás-
ügyi törvényinkhez, még azokhoz is, mellyek 
reánk nézve hátratevök és nyomasztók valának; 
illyesek tekintetében is vezérelvünk levén: inkább 
nyomasztó törvény alatti, mint törvénykivüli 
helyezet 1 

És e' nézőpontból indulva ki, hódoló tisztelet-
tel üdvezlettük egyértelmüleg a' felolvasott uj 
törvényczikkeket; nemcsak, de őszinte örömmel 
is üdvezlettük azokat, mint a1 mellyek által, — 
ha ugyan a' törvényhozás czéljával egyezöleg 's 
szilárd akarattal, elferdítlenül leendenek életbe-
léptetve és végrehajtatva, — több sérelmeinket 
orvosolva, több háborgattatásainkat megszüntetve, 



' s általános helyzetünket több tekintetben jobbul-
va szemléljük. 

Már csak maga az is, hogy e' törvényczikkek 
édes magyar nyelvünk szivmelegítö szavaiból 
szerkesztvék, 's igy csak e' tekintetben is az 
eddigieknél érthetőbbek, de általában is bennök, 
inkább mint minden eddigi törvényeinkben, telje-
sítve van a' világosságot igénylő törvényhozói 
szabály; már csak maga ez is örömre hivott fel, 
mert megnyugtatólag biztat bennünket a' felöl, 
hogy most nem leend alkalom, kétes-értelmü ki-
fejezések ürügye alatt, elfordítani a' törvény jó-
tékony értelmét és czélját; hogy most nem fog 
történhetni, mi az 179°/, 26-ik törvény-czik-
kel történt, miszerint — okul adatván, hogy a' 
törvény némelly tárgyakról csak általánosan ren-
delkezett, 's a' törvényhatóságok kérdéseket 
teltek, és utasításra volt szükség, hogy a' törvény 
végrehajtathassék, — már 1792-ki september 
25-kéröl kibocsáttaték — a' fentebb is már em-
iitett — szabályozó k. rendelet, ez a' ránk nézve 
prima mali labes, melly az 1793. febr. 12—ki el-
lenkezőleg hangzott, 's amazt mintegy visszahúzó 
k. k. válasz daczára is 1816dik évi febr. 7-kéröl 
a1 törvényhatóságokban, és 1817-dik évi october 
21-dikéröl az egyházkerületekben ismét közzé-
tétetett, 's mellyet aztán hosszú sorral követtek 
a' törvényt-értelmezö, főleg a' possint és te-
rriere szókra vonatkozó, rendeletek. 

Egyenként tekintve is pedig a' közelebb al-
kotott vallásügyi törvényczikkeket, okot talált 
consistoriumunk's fölhivatva érzette magát, öröm-
mel üdvözleni azok mindegyikét. 

Okot talált örömre az 1-sö §. irányában, 
melly ben „kijelentetik, hogy azok, kik 18 éves 
koruk eléréseig az evangelica vallásban nevel-
tettek , a' nöszemélyek pedig férjhezmenetelök 
után, habár még ezen idökort el nem érték is, sem 
magok, sem maradékaik vallásos kérdés alá töb-
bé nem vetethetnek" . . . . Megnyerve van itt 
az, miért olly sokszor könyőrgének az evangeli-
cusok, mit több k. királyi válaszok — jelesen az 
1793. junius 24-ki és az 1819. aug. 3-ki ki is 
mondának, de a' mi még is főleg az 1816-ki 
febr. 7-kén és ismét 1819—ki martzius 9-kén 
kelt k. rendeletek nyomán (mellyeknek utóbbiká-
ban az 1890/j-ki 26-dik törvényczikk a' tole-
rantiale edictumon alapullnak nyilváníttatott) tel-
jesedésbe nem mehete, e' helyett oda vitetvén a1 

dolog, hogy szüntelen evangelica vallást követett, 
's már éltesebb egyének, mint szintén Hlyeknek 
gyemekei és unokái is, hat-heti — de néha vég-
nélküli — oktatásra, és pedig nem ritkán sanyar-
gató szigorúbb eszközekkel is kényseríttettek : a' 
mi miatt özönlött keserű könyeknek 's égre-emel-
kedett jajoknak kútforrását elfojtotta most a1 tör-
vény, — adja Isten, soha többé föl nem nyilandót! 

Okot talált örömre a' 2ik § - t tekintöleg, melly 
szerint ,,a' jelen törvény kihirdetése után kelet-

kező vegyes házasságok is, mellyek evangelicus 
lelkipásztor előtt költetnek, törvényesek." Meg-
döntve látván ez által, amaz ekkorig ellenünkbe 
követelt állítólagos elvet , mintha vegyes házas-
ság másként nem, csak catholicus pap előtt köt-
tetve, lehetne törvényes. 

Okot talált örömre a' 3-dik a' 4-dik § - r a 
vonatkozólag, mellyekben a 'vegyes házasságok 
körül közelebb keletkezett zavarok alatt evange-
licus lelkipásztor által — "s igy tagadhatlanul az 
eddigi törvénynyel ellenkezőleg — össze-adatott 
illyen házasságok törvényesítetteknek jelentetnek 
ki, 's összeiratásukról tétetik rendelés: melly 
törvényes rendelkezést, bár egyetemes vallás-
ügyünket közvetlenül nem érdeldi, az illető há-
zastársak 's maradékaik érdekeiben, örömmel nem 
fogadni, nem lehet. 

Okot talált örömre különösen az átmenet nagy 
kérdését eldöntő 5-dik 's több sokkal szembe. 
Mellyekre vonatkozólag Önkénytesen tünt fel is-
mét a' multak emlékezete; nevezetesen, hogy 
bár a1 békekötésekben nemcsak egyes személyek-
nek, de egész községeknek is szabaddá hagyatott 
az evangelica vallásra átmenetel : még is a 
szabadság folytonosan^ gátoltatott, — sőt később, 
főleg az 1731. april 6 -kán 's 1749. január 1 9 -
kén kelt rendeletek nyomán, a' catholica vallásról 
átmenet, mint vétkes tett, büntetés alatt eltiltatott; 
hogy a' „Tolerantiale Edictum" megszüntette 
ugyan e' büntetést, de még is a' hat-héti oktatás-
sal, mint ez Austriában már divatozók, korlátolta 
az átmenet szabadságát; hogy az 179°/, ország-
gyűlés illy állapotban találván e1 tárgyat 's a' 
dícsö-emlékü II—dik Leopold, mint megbízatott 
törvényhozó, egyrészt a' lelkiösmeret-szabadsá-
got biztosítni, másrészt a' catholica egyháznak 
azon dogmaként követelt elvét, miszerint tran-
situs catholicae religionis principiis adversatur, 
sértetlenül hagyni igyekezvén, s ehezképest oda-
irányozván gondját, hogy lehetetlen ugyan ne le-
gyen, s maga után büntetést ne vonjon, de még is 
vaktában és könnyelmüleg ne történjék az evang. 
vallásrai átmenetel, midőn e1 czélból, első k. r e -
solutiojában , a' már akkor gyakorlatba jött hat-
heti oktatást kívánta volna törvényes szabnlylyá 
tetetni, ez a' catholicus egyházi rend által el nem 
fogadtatván, az utóbbi k. resolutio nyomán e1 té-
tetett törvénybe: „rae transitus temere fiat, oeeur-
rentes eiusmodi casus ad Suam Majestatem re-
ferendi venient; és hogy még is a' törvényhozás 
alkalmával elfogadást nem nyerhetett hat-heti 
oktatás gyakorlatban maradt, sőt mindinkább 
szabályosíttatott, rendszeresítetett , az 1793. 
dec. 24-én, 1794. jun. 27-én, 1810. dec. 27-én, 
1817. nov. 11-kén, 1818. januar. 7-kén, 1820. 
martius 2í3-kán kelt k. rendeletek által nevezete-
sen azon szabály is hozzá-kapcsoltatván,hogy tör-
vényhatósági vegyes küldöttségek kérdezzék ki 
előzőleg az átmenni-akarókat,mi miatt sok esetben, 



maga az oktatás kiállására megkívántatott fensöbb 
engedelem is csak évek lefolytával adatolt ki. — 
És hogy ez uton mivé fajult légyen el a' hat-heti 
oktatás; hová tért légyen el az ösvényről, mellyen 
azt a' dicső II-dik Leopold gyakoroltatni kívánta; 
mi nyomorgattatások vegyültek légyen annak kí-
séretébe; mi okoknak adatolt legyen hely a' végre, 
hogy az oktatást kiállott — némelly esetben is-
mételve 's többszer kiállott — egyéneknek az 
átmenet meg ne engedtessék: mindezeket mellőz-
v e , inkább oda nyilvánította ohajtatát consisto-
riumunk, hogy most legyen utolszor említve kö-
zöttünk ama sok bántalommal párosult eljárás, 
most is főleg azért, hogy annál-inkább kitűn-
jék jótékonysága az ujonan-alkotott törvénynek, 
melly az átmenetet egyszerű, nem hosszas időt 
igénylő formássághoz köti; melly formásságot 
miután az átmenni akaró teljesitendette, befejezve 
lesz rá nézve az átmeneti eljárás, és ö senkitől 
nem várva többé engedő vagy tilalmazó határozatot 
csupán lelke sugallatát követve, csatlakozandik 
akadály nélkül az egyházhoz, mellynek kebelében 
lelke nyugalmát 's üdvességét föltalálhatni hiszi. 

Örömmel üdvezlette tehát consistoriumuuk, 's 
örömmel üdvezli különösen e1 szóban-forgó tör-
vényczikket, minthogy czélszerü életbe-léptetés 
mellett, ebben látja főleg megorvosolva sérel-
meink legfájdalmasbikát; elfojtva bajaink legve-
szélyesebb kútfejét; ebben látja helyre-állítva az 
ekkorig olly sokképen korlátolt lelkiösmeret-sza-
badságot; ebben lát leginkább égi malasztnak 
üdvhozó harmatját alácsepegni olly sokat hányatott 
vallásügyünkre. 

Igy érezve is azonban , nem titkolhattuk el , 
miképen jelen örömünk csak egy régóta sinlö-
dözönek öröme, ki sokágú bonyolodott nyavalyájá-
nak egy részét, talán a' legsúlyosabb kórjelene-
tet, orvosolva látván, örömbe merül, noha még 
rá nézve sok van hátra gyógyítandó. Nekünk sem 
engedi feledni helyzetünk, mi sok maradt légyen 
meg sérelmeink közöl orvosolatlanul 5 mi sok 
igazságos kivánatunk teljesületlenül; mi távol 
legyünk még a' teljes viszonyosság 's jogegyen-
lőségtől, mellyet pedig isteni és emberi törvények 
szerint lehet igényelnünk, méltán követelnünk, 
— minthogy a' magyarhoni evangelicusok, nem 
idegen földről bekéredzett 's bevándorlott olly 
népcsoport, mellynek kegyelemből 's föltételekhez 
kötve adatott, vagy épen meg is tagadtathatott 
volna lakhely és polgárság; sőt inkább honpol-
gárok, hazafiak voltak azok, kik itt a'reformatiót 
bevették, 's nem szűntek meg magok, nem szűn-
tek meg maradékaik sem honpolgárok és hazafiak 
lenni; kik is annálfogva, miután hitvallásukat 
nyilván előterjesztették, a' status czéljával egye-
zőnek lenni bebizonyították, 's igy annak törvé-
nyes bevéletését eszközölték, a' polgári minden-
nemű jogok élvezetében, hitök miatt nem gátol-
tathatnak. 

A' mellett pedig, hogy olly sok kívánni való 
maradt még most fen ügyünkben , nem lehetett 
eltitkolnunk azt sem, mi az élet és tapasztalat keserű 
tanulságául tekintendő bennünk, hogy magoknak 
a' közelebb létrejött vallásügyi törvényczikkek-
nek irányában is, terheli keblünket némi aggoda-
lom. Aggodalom, ha a' múltban látjuk, mi történt 
légyen hajdan a' békekötésekkel. Aggodalom, ha 
visszahozzuk emlékezetünkbe, mint fordíttatott l é -
gyen ellenünk közelebb az 179%-ki 26. t.czikk. 
Aggodalom, ha meggondoljuk, mint lépett föl két 
megyés püspök az 50 éves gyakorlattal erősített 
törvény ellen , 's mint tette ezeknek föllép-
tét utóbb magáévá az egyetemes cath. clerus; 
mint törekedett az, a' csak most bevégződött o r -
szággyülésen is, az átmeneti tövényczikk homlo-
kán külön megemlíttetni az 179°/, 26. t. czikket, 
nem olly czélból kétségkívül, hogy az minket 
védjen, hanem azért, részint mert benne az á t -
menet a' cath. vallást elveivel ellenkezni monda-
tik, részint mert beiktatva áll — bár egyszer-
smind megsemmisítve — a' clerus ellenmondása. 
Aggodalom nyomja mindennélfogva keblünket az 
iránt, hogy talán ismét kísérletek fognak tetetni a* 
jótékony törvény elfordítására. 

De másrészről még is jobb jövendő reménye 
az, mit kitünöbben nyilvánított közgyűlésünk. 
Jó remény a' felöl, hogy azon igazságszeretö 's 
kegyelemdús király, ki most elég erős karral birt 
megadni és szentesítöleg aláírni új törvényeinket: 
birni fog nem gyengébb karral megóni is azokat 
minden sérelemtől. Jó remény a' felöl, hogy a* 
közelebb olly éber figyelemre serkent törvény-
hatóságok kellő hatálylyal 's erővel örködendenek 
a1 kivívott törvények épségben tartása fölött,'s azo-
kat vakmerően elgázolni senkinek sem engedendik. 
Jó remény végre a' felöl, hogy minmagunk sem 
fogunk vagy elbizottan, vagy lankadva szunnya-
dozni ügyünk körül; de sőt gondos figyelemmel 
kisérve a' történendöket, mind buzgóak, mind 
bátrak leszünk, tenni, valamit csak a' törvény 
határai között tehetendünk, arra nézve, hogy tör-
vénynyel újólag erősített jogaink minden bánta-
lom ellen védve legyenek, vagy, ha még is bár 
mi oldalról sértetnének: a1 sérelem haladék nélkül 
megorvosoltassék. 

És e' részben a' reményhez szigorú köteles-
séget is járulni érzett és érez consistoriumunk. 
Szent kötelességet ránk nézve, nem csupán a' 
megnyert jogok védelmére vonakozót, de oda is 
törekednünk parancsolói, hogy miután most av 

jobb lét hajnala reánk derült, ez hovahamarább 
teljes nappallá viradjon; oda is törekednünk paran-
csolói, hogy megadva legyen részünkre mind az 
is, miket megnyerni még most nem sikerült 
ugyan, de a' miknek megnyerésére elkészíttetett 
az út; — el, — mert áldassék érte a' törvény-
hozók bölcsesége, lényeges elv, csak egy is, föl-
áldozva, veszítve nincs; semmi nem tétetett 
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országgyűlésünkön, mi a' továbbhaladást gátolná, 
de söt ennek ösvénye kiegyengettetett. Ott 
fen pedig él az Isten! reményinknek legbiz-
tosabb és mozdulhatatlan horgonya. Ö oltalma 
alatt igaz ügyünknek nem lehet diadalmat nem 
nyernie.!! 

Mélyen éreztetvén consistoriumunk részéről, 
's egyhangúlag elismertetvén e' ránk néző köte-
lesség ; nyilváníttatván ez érzettel egybehangzó-
lag azon őszinte ohajtat, hogy minket, közvetle-
nül érdekletleket, szent hitünk, vallásunk, egy-
házunk iránt kellő buzgalom lelkesítsen folytono-
san; nyilváníttatván azon ohajtat, hogy, midőn 
most a' törvényekben új védfalak vonattak kívül-
ről oltáraink körül, karoljuk mi át ezeket annál 
több ragaszkodással belül; hogy törekedjékmin-
derki közöttünk, mennyire saját hatás-körében te-
heti, eszközölni, hogy egyházunknak most kívül-
ről kijobbíttatott épülete, növekedő isteni féle-
lemmel, valódi vallásos erkölcsiséggel, 's mi ennek 
hatályos eszközlöje, meleg egyháziasság által, 
diszíttessék belül. 

Ezen kötelesség-érzet 's szívbeli ohajtat 
nyilvánítása mellett végtére, hála-és könyörgö-
szózat rekesztette be a' kihirdetett törvény fölötti 
értekezést; minden jelenlevők lelkéből égrebo-
csátott e' könyörgő szózat: 

„Isten áldja meg, éltesse, kit sorsunk jobbí-
tására állított elő, a' kegyelmes királyt! Isten 
áldja meg, éltesse hazánk nádorát, a' számnélküli 
érdemek között öszültet, minden jó ügynek, a' mi 
igaz ügyünknek is, hatalmas gyámolát. Isten áldja 
meg törvényhozóinkat, nemzetünk nagyait és 
képviselőit, *s mindazokat, kik ártatlan vallásunk 
ügye mellett támaszokul állottak, állanak! Isten 
vigyázzon továbbra is, és mind végig egyhá-
zunkra !! Isten őrködjék minden szünet nélkül 
drága honunk 's az összes magyar nemzet fö-
lött 

Isten áldja meg, éltesse — igy rekeszti közlő 
e" drága kincs-közleményt, — Isten áldja meg és 
éltesse a' magyarhoni reformátusok egyetlen egyét 
Szoboszlai Pap Istvánt! Közli K é p í r ó . 

A' dunántúli reformált egyházke-
rület szavazat-bontó közgyűlésé-

ből. *) 
Da kommt ja wohl ein neues Clior!? 
leli hőre férne Trommeln. 
Nur ungestört! es sind im Rolír 
Die u n i s o n e n Dommeln. 

F a u s t . 
Az életképeket korunk vitte vagy hozta visz-

sza az életbe. E' képeken a' vonások rendesen 
eredeti-hük, néha eltorzítottak; az ördögöt nem árt 
rútabbra festeni, mint a' millyen valósággal. A' haj-
dani életkép-festők, vagy jellemzők hízelgés ron-

*) Tartatott a' gyűlés 1 8 4 5 - k i , jan. 16-kán, Könilődön. 

gyaival tömték ki az élet skeletonjának sovány 
szögletességeit és festett üveg-szemeket, vagy 
veres gyapotot tömtek szem-gödreibe, vagy k í -
mélet hazug kendőzöjét mázolának vastagon el-
virágzott sovány arczára : az ujak igazabb alak-
jában mutatják fel az életet a' nézőknek, 's nem 
egyszer szökünk ki irlódzva az élet karjai közöl, 
mint Faust felborzadhatott gellérti boszorkánya 
ajkaitól: 

Ah! mitten ím Gesange sprang 
Ein rothes Máuschen itír aus dem Muode! — 

Egyházunk is, legalább a' vitézkedő, belül esik 
az élet szük körén: ezért lássuk a' Itömlődi g y ű -
lést, illyen-forma szempontból: 

A' gyűlést szokás szerint, nagy-lekintetü v i -
lági elnökünk nyitá meg, fő-főtárgyául tűzvén ki 
a' superintendenst-választó szavazatok felbon-
tását. Közben egy szót hallottunk, melly az e' 
tárgyban kibocsátott főgondnoki körlevelet kapta 
fel,'s bele egy óvást kiváut takargatni, melly eb-
ből állott: „hogy jövőre ujjal-kimutalások a' hi-
vatalokra ne történjenek' '!; miután azonban a' 
mutatóujj nem a1 fögondnoké, hanem a' választást-
rendelö és nem rendező palotai gyűlésé volt: az 
óvás, mint helytelen, megrovatott; és igy a' 
szegény óvás lakolt meg a' palotai gyűlés szép 
buzgóságaért. Vissza-térvén a' gyűlés elhagyott 
vágásába, kimondatott: hogy a' szavazatok a' 
gyűlés szine elölt nyilván bontassanak és olvas-
tassanak fel; némellyek javaslata, hogy t. i. a' 
szavazó gyülekezetek és személyek nevei a"1 t a -
risznyába vagy szavazat-tokba fúladjanak, e l -
hangozván. 

Ismét szót hallottunk, melly a' putativus, vagy 
is előlegezett két versenyezö-féríiúnak távozását 
hozá javaslatba. És a* két férfin induló-félben 
vala, midőn a' közakarat marasztva felszólalt: az 
egyik férfiú engedett, a' másikat egy negyed-
óráig tartott vita és maradjon! nem eresztjük! 
kiáltozás bírta székébe lenyomni. Furcsa, mikor 
illyen nagy horrorunk. elöborzalmunk van valami 
hivataltól! illyenkor bizonyosan hallani sem aka-
runk az elválasztatásról, nevünket sem akarjuk 
tudni a' választolt férfiak között! ? Én ugyan más 
okát e' horrornak gondolni sem tudom, — annyi-
val inkább nem, hogy az egyik főtiszt, férfiú nyil-
ván kimondá, hogy ö felszólítás nélkül is távozott 
volna: de szerénységből nem távozhatunk, mert, 
becsülettel ugyan, előre nem tudhatjuk, hogy mi 
választatunk el ; szégyenből sem, mert a' hol 
mindegyik pap candidatus: ott mindegyik szégye-
nelhelné, ha el nem választatik. Miért csak egy? 
vagy talán Márton püspökkel el akarunk rejtezni 
a' megtiszteltetés elöl, és ludakat vagy bókoló 
küldöttséget várunk, melly felkeressen, és szék-
foglalásra felszólítson ? ? — Ezért csupa kímélet-
ből jó lett volna talán a' szavazatbontást egy 
titkosan választott küldöttségre átruházni; miután 
azonban hallottam rá esetet, hogy itt egy bizo-



nyos esperes-választás alkalmával szavazatok 
sikkadtak el, az itt uralkodó elem értelmében: ta-
lán nem ártott ezen superflua cautela. 

Bontattak tehát a' többnyire két pecsét alá 
zárt szavazatok, — bontattak tovább egy egész 
óránál. A' magyar protestáns egyház szabadvá-
lasztási joga a' pecsétes borékok alól bontako-
zott kifelé; 7s a' mint a' szavazat-hüvelyek hul-
lottak az asztal alá: belölök rendesen egy ugyan-
azon név pergelt ki; mintha mind egyszálig egy 
töröl szakadoztak volna le. Egy hiján háromszáz 
szavazat közöl csak harmincz és néhány ment 
másfelé : a' többi egy szivvel és szájjal mind fő-
tiszt. Nagy Mihály urat, tatavidéki esperest, ed-
digi főjegyzőt vállá superintendensnek. Ezt látva, 
egy édes nyugtató érzet szállta meg keblemet, 
tapasztalva, hogy egyházunk, — elszaggatott 
központ nélküli egyházunk! — bizonyos pontokon 
még is csak egyesül, — mégis csak van benne 
egy akarat. És ha a' választott lelkes férfiú erős 
önakaratához, 's protestáns tiszta elveinkhez ka-
rolandja fel e' nagy átalános-löbbségü közakara-
tot; ha ezt magán érdekeken 's consistorialis 
szövőszékeken szálakra elszedetni vagy motólál-
tatni nem engedi: egyházkerületünknek egyik 
szebb korszaka tőle kölcsönözhet nagy nevet. A' 
haladásnak két uta van : az egyiket forrás készíti 
's rajta a'javítások kínok, vajúdások közt érkez-
nek meg: a' másikra egyes erős akarat emel föl 
békés uton. Ez utolsónak most lenne ideje. 

Tisztelt világi elnökünk kérdésére: Nem vol-
na-e valakinek észrevétele vagy kifogása a' fe l -
olvasott szavazatok ellen ? ismét szót hallottunk, 
az itteni szavazási-rendszer néhány hiányait ki-
emelőt. Tudnunk kell ugyanis 1) Hogy itt a' két 
elnöknek, tractualis gondnokoknak és esperesek-
nek személyökhöz nőtt külön szavazatuk van. 2) 
Hogy itt csak a' presbyterium szavaz, bár szám-
talan helyen megalakítva sem levén, nevében 
szavaz a' lelkész és a' gondnok. 3) Ha a' lelkész 
alá nem ír, érvénytelen az egész gyülekezet sza-
vazata. 4) A' hány lelkésze van valamelly gyü-
lekezetnek , annyi szavazatot ad. E' négy sark-
hiba körül jártak a' beszélő észrevételei, ez egy-
szerű indítványnyal, hogy: vagy mondjanak le 
önkényt a' hivatalnokok ezen jogtalan jogukról, 
vagy kérdeztessenek meg tractusok utján a' gyü-
lekezetek, kivánnak-e még tovább is illy arány-
ban osztozni gyökeres, egyedül őket illető jogaik 
fölött, vagy nem? és a'bejövendő felelet döntsön. 
Miután egy, meglehet más alkalommal, például a' 
palotai gyűlés alkalmával, igen helyén-levö, de 
most következetlen indítványt hallottunk volna a' 
suyerinlenáens-helyettesítés helytelenségéről, az 
egy-fejü elnökségről, a' kilencz esperes egysé-
géről ; 'stb. miután a' beszéd sok jelességei kö-
zött azt is hallottuk volna, a' többek között, hogy: 
Fáy András Óramutatója többé Fáy Andrást nem 
mutatja , azaz: Fáy András nem ugy érez már, 

mint érzett, mikor óráját felhúzta: végzés lön: 
hogy a' szavazási rendszer marad, a' mint van, — 
majd a' palotai rendszer *) segít rajta, ha tud. 

Ez intermezzo végével, közlőt legalább, nyo-
masztó elöérzettel lepte meg új főtisztelendő el-
nökünknek ama nagy elkényezletésre mutató ész-
revétele : mintha a' szavazási rendszer fölötti 
feszegetések egyenesen az ö elválasztatása ér -
vényességének gyanúsítása végett lettek volna 
szőnyegre hozva. A' legszentebb és legbiztosabb 
kútfőből merítve mondhatom, hogy efféle a' fe l -
szólalónak eszeágába sem volt, ki a' törvénynek 
visszaható erőt tulajdonítani illőnek, szabadosnak 
nem tartja: hanem ajtó előtt állván a' leendő fő-
jegyző-választás: e' hiányok nélkül szerette volna 
azt elválasztatni; mert szó a' mi szó : míg hiva-
talnokaink igy választatnak , mint most; míg a' 
superintendensi és főgondnoki szék egyik lábát 
a' gondnokok és esperesek, a' másikát a' papok és 
egyházi gondnokok fogják csak; míg az egész 
nagy egyház akarata ezek által absorbeáltatik; 
míg az egyes egyházak szavazatai alatt, alig van 
más aláírás, és nem kívántatik a' papén és gond-
nokén kivül: a' hivatalnok nem az egész egy -
házkerület hivatalnoka, hanem a'gondnokok-, es-
peresek-, és papoké. — És kérdem: Hol vette 
magát egyházunkban e' nemes-emberes, e' vá r -
megye-szagu hivatalnok-választás , kivált igy, 
mint most vagyunk? mikor e'hivatalnokok — nem 
ugy, mint a' megyéknél — egyúttal képtelen kép-
viselők. Mit keres reformált egyházunkban a' 
kaszt, az ordo? Hol itt az egyház magas fogalma, 
melly szerint az egész ker. egyháznak feje a' J é -
zus, és mi mind-együl-egyig tagjai az egésznek? 
Igen is, igy az egyház átalános többségére való 
hivatkozás nem egyéb gúnynál; mert igy a ' több-
ség nem lehet egyéb gondnok-, esperes- és pap-
többségnél; hogy pedig csak e' tisztelt sereg 

*) Aligha segít biz az, Uraim! Kérditek, kegyes olvasók! mi 
ez a'palotai rendszer? Ismeritek a dunántúli Wimmer-
nyeste ágostai rendszert? ez ennek testvére, csakhogy 
nem olly vaskos, de annál talpraesettebb. — Ez azon, 
három nap alatt készült alkotmány , melly homlokán 
Jézus eme hatalmas mondását viseli: Rontsátok el a* 
templomot, és — én harmadnap múlva ujonan 
készítem azt! Ez ama próféta-látott arasznyi felhő 
az e. kerület egálján, mellyből nem sokára nagy zápor 
ömlik le, a' consistorialis rendszert beiszapolandó. — 
Ez amaz új rosta, mellybe minden indítványt bele-
hánynak, hogy tisztán eressze majd le vég-csatornáján. 
Egy hatalmas hűtő a1 consistoriálisták kezében, hogy 
vele minden idő-előtti indítványt evaporáltassanak. A* 
palotai jegyzőkönyvben szórói-szóra ott van; nézzétek 
meg, és kívánjatok neki hosszú életet a'jövő, komá-
romi gyűlésig] ott meghalljuk, mit szólnak hozzá a' 
lekezelek. — Ez ama rendszer, mellynek egy ígec 
tudós és a' kedvező alkalmakat áron is megvevő esperes 
ügyesen hurkot akart vetni nyakába, a1 kömlödi gyű-
lésben, és csak az Úr Isten'őrizte, hogy meg nem 
f u l a d t : és igy , — kell benne igen sok jónak lennií 
Majd hozzá szóljunk Komáromban ! D. 



volna kizárólag az egyház : ezt, gondolom, senki 
nem állítja. 

Végre éljenezések között széket foglalt sze-
retett új superintendensünk; elfoglalá a' fénytelen 
helyet, melly nem levén olly ragyogó, mint vala 
hajdan Heródes király széke, nem félhet a' fé r -
gektől is , mellyek az önkény tündöklő palástja 
alatt felmozognak és keblet rágnak; elfoglalá a' 
helyet, mellyen büszkébb és nemesebb öntudattal 
állhat a' szegény protestáns pap, mint bármelly 
magos helyen, hová embert egyes akarat nevez-
get ki. Utáljon bár korunk a' nép szennyes ke-
zéből kitüntetéseket elfogadni; mondja bár, hogy 
az oktalan nyers erőnek durva dörgölödzése éme-
lyítő : mégis csak felnyúl ö, a' hol csak lehet, a' 
népszerűség magosan-érö gyümölcsei után; bár 
mossa büszkén kezeit, mellyekkel e' fürtök után 
nyúlt: mégis kíváncsian csipegeti le a' legutolsó 
szemig, és a' rókával csak akkor böcsmérli, mi-
kor felérhetlenek valának. 

Székfoglaló-beszéde főpapunknak magát a' 
beszélőt jellemző va la , — szív-teljességből 
szólt a' száj. Határozott, szilárd akarat, kormány-
zási tapasztalások között megfeneklett önérzet, 
ingadozások fölébe emelkedett önállás, magáhozi 
nemes bizalom nyilatkozott mindenütt a' laconicus 
szónoklatból. 

„Megvallá , hogy hatályos erővel rohanják 
meg öt érzelmei e' nevezetes napon4 '; kimondá, 
„hogy ö elfogadja a' megtiszteltetést, mellyet illy 
esetben el nem fogadni bűn." — „Nem vala még, 
mondá, alkalma számolni a1 rábizottakról, már az 
egyházkerület megtiszteli." (E' kitételt másra 
érteni nem lehet, hanemha arra: hogy szóló a' 
palotai helyettesítést már ugy vette, mint felpénzt 
a'superintendensi hivatalra, — u g y vette, mint 
váltót, mellyre a' szavazatok az 1845. év jan. 
16- ikára okvetlenül befizettetnek.) — Szóló há-
lája először Istené, másodszor a' fögondnoké, 
aztán az egyházkerületi gyűlésé, utoljára az öt 
elválasztó egyházé: kérelme szint ezen fokoza-
tokon keresztül, — utolsó helyre szorítá az öt 
elválasztott egyházat. (Az Isten után első egyház 
illyen esetben utolsó nem lehet). Nagy-tekintetű 
főgondnokunkhoz intézett hálájában szerettük vol-
na nem hallani e' bizonyosan tévedésből ugy-
mondott hálálkodást, „ki magas helyzetéhez leala-
csonyítónak nem tartotta, hogy mellette széket 
foglaljak." Itt nem szív-teljességből szólt a1 száj, 
— nem! mert ugy superintendensi, nem uralkodó 
ugyan, de méltóság-teljes székünk a' főgondnoki 
szék előtt csak kegyelem-zsámoly, — superin-
tendensünk háta csak kengyel, mellynél fogva 
amaz székébe felül. Nem! tartsa bárki minek a1 

superintendensi széket; üljön bár bele sok ama 
mindig gyanús nagy alázatossággal,melly tenyereit 
a' servus servorum czimmel annál keményebben 
nyomja az egyház vállaira: az egyház nem tesz, 
nem tehet különbséget a' két elnöki szék között. 

— Teendőit soknak mondá az iskola és egyház 
körül. Mozgalom szakának mondá dicsérve korát. 
(A' mozgalom előre és hátra tarthat.) Elvül tüzé 
ki magának, „személyességre nem hajtva, nem 
hajolva, az egésznek szolgálni" 'stb. — Fögond-
nokunk felelt a' fontos beszédre, és szívesen kö-
szönté elnök-társát. 

Elfoglalván székét választott superintenden-
sünk, azt hittem, hogy ö már Isten és emberek 
előtt kész superintendens, még pedig nagy több-
séggel megválasztatott teljes-egész superinten-
dens. Azonban — mint meglátandjuk — nálunk 
nem a' közvélemény és többség akarata szenteli 
fel hivatalába főpapunkat, hanem e' fölött , 
pro coronide , még czifra süveget is nyom-
nak fejébe. Kérdésbe jött hát: Hol , mikor és 
micsoda ünnepélylyel fog felszenteltetni? Melly 
kérdés annál különösebben hangzott, mert főpa-
punk, — a' nélkül, hogy bevárta volna a' későb-
ben megrendelt komáromi czifra inauguratiót, — 
egész méltósággal és ügyes tapintattal fungált már 
a' kömlödi gyűlés alatt. A1 palotai végzés értel-
mében tehát rendelve lön : hogy a' legközelebbi, 
Komáromban tartandó e. kerületi gyűlésre tiszán-
túli superintendens főtiszt. Szaboszlai Pap István 
úr megkéretvén, szentelendi föl főpapi hivatalára 
superintendensünket. 

Szót hallottunk viszont e* czifraság ellen, 
melly az apostoli egyház hajdani gyakorlatá-
val, és presbyteri szabad elveinkkel homlok-
egyenest ellenkezik. Mondva volt: hogy a' 
komjáti vén canon e' gyakorlatot egyenesen a' 
szent irás megezáfolásán építé föl, — hogy ná-
lunk ordinatio, continua successio, püspöki össze-
ragadás nincs, — itt egyik infula a' másikat nem 
szaporíthatja , — hogy ha már csakugyan szen-
telni kell: *) szentelje föl öt tisztes véneink se -
rege 'stb. Mind hasztalan! — sőt szót hallot-
tunk, ellenkező értelemben nyilatkozót, melly a' 
reformátoroknak vétkül tulajdonítá, hogy annyira 
megkopaszíták egyházunkat, 's rajta olly kevés 
kül-érzékre dolgozó sujtást hagytak meg; hogy 

*) Méltán kérdésbe lehet tenni: Kell-e püspököt szentelni 
a protestáns egyházban? — igenis, ha a'választott 
püspök vagy superintendens még nem lett volna pappá 
avatva : szükség, hogy felszenteltessék, — különben 
nem. Kérdem: különbözik-e a' pap a1 püspöktől? vagy 
a1 püspök megszünt-e pap lenni, hogy öt ujolag fel-
szenteljék? vagy más lesz-e püspök, mint pap, a1 föl— 
szentelés által ? Ha nem lesz: mi szükség öt másodszor 
is pappá szentelni, még pedig messze földről hozott 
püspök által! ? Én tagadom örökké, hogy a'superin-
tendens valami felsőbb adeptus legyen a' többi papok 
fölött, — ö primus inter pares, — 's ha p a r: mire őt 
p á r a t l a n n á tenni? — A'skót egyház egyedül csak 
papot szentel, — püspököt soha. A' sok angol püspök 
duplán-szentelt feje nem egyéb egyházi kártyalapnál, 
mellynek alúl-felül van feje csak azért, hogy a' játék 
vele annál kényelmesebb legyen. — Hát az espereseket 
miért nem szentelik? D. 



egy superintendenst, mini fölsőbbet, egy alacso-
nyabb, (t. i az egyház) föl nem szentelhet. *) 
Megkéretik tehát a' tiszántúli főtiszt, superinten-
dens, hogy superintendensünket superintendertssé 
tegye, a' komáromi egyház drága harangjainak 
zúgása's a'sujtásnak-örülŐ nép csodálása közölt! 

Tudós Hetényi Jánosunk, helyettesített fő-
jegyző, még éles-látásu, de azért gyönge sze-
meire utalván, benyujtá lemondását, — kijelent-
vén, hogy magára a' főjegyző-választásnál sza-
vaztatni sem akar. A' lemondás elfogadtatott, *S 
érdemeinek méltánylásául tiszteletbeli főjegyzó-

* czimmel lön holta napjáig megtisztelve. Szerettem 
volna mélyebb okait hallani lemondásának , — 
mert bizonynyal vannak, annál is inkább, mert 
szemre ugyan, kivált éjjel, alig van szükség az 
itteni jegyzői hivatalnál. **) Másra, egészen másra 
van itt a' jegyzőnek szüksége, mivel tudósunk 
sokak fölött bír 1 De kérdem a' tudós férfiút, át-
tekinle-e egyházkerületünk jövőjébe? — és ha 
áttekintett, nem szent kötelessége vala-e helyén 
megállani ? — A' sulyegyen az ő lépésével el-
billent, — az egyik elem nehézkedésével felrúgta 
magát a' másik serpenyője! A' leendő főjegyző 
— ha jól jut eszembe — mert itt végzést felol-
vasva nincs szerencsénk hallani — csak ugy és 
azon szavazatokkal választatik, mellyekkel a' su-
perintendens választatott 5 az átalános többséget 
nyert egyén fő- , az ezt megközelítő, aljegyző 
leend. Igy nálunk átalános is, relatív többség is áll 
egyszersmind! és még, kézzel-fogható ellenkezést 
látok abban, hogy aljegyző legyen a z , kire az 
egyházak mint főjegyzőre adták szavazatukat. Az 
egyházak kétségen-kivül nem fogják engedni e' 
joggyakorlati compendiumot, mellynek még idő-
vel annyi szomorú variatiója lehet! 

Több nevezetes tárgy futotta még meg a' 
szőnyeget, mellyekhez szólni sem időm, sem 
kedvem. A' közölteket sem mondám kihíreszte-
lésből, vagy szószátyárságból, — hanem csak 

*) Szegény egyszerű reformált egyház! — Ha fiaid espe-
resekké nőttek és szélesedtek: szégyenleni kezdenek 
téged , szegény édes anyjukat , — mint egy protes-
táns papot ismerek, ki ízegény, több mértföldekről 
hozzá-gyalogolt édes anyját maga elébe sem bocsátá. 
Le a'gőggel! le a1 papi fejedelemség czifra póka-nyí 
kával! mert bizoDy ama pölfeszkedés nem illik Jézus 
szolgájához. D. 

**) Nálunk nincs hitelesített jegyzőkönyv. — Hogy-hogy? 
— A' palotai gyűlés jegyzökönyve megérkezett kinyo-
matva a' kömlődi gyűlésre, a' nélkül, hogy a' gyűlés 
előtt felolvasva 's általa hitelesítve lett volna. Mi több: 
még csak fel sem olvastatott, hanem csak némelly pont-
jai moudat'ak el, igen rövid kivonatban. — És ez igy 
megy rendesen I A1 jegyző haza viszi jegyzéseit, — 
azokat otthon összegyalulgatja, letisztázva elküldi az 
elnökökhöz, — azok igazitnak rajta valamit: 's kész a' 
hiteles jegyzőkönyv. A' t a t a i gyüléien nyilván pa-
naszkodtak a' meghamisított jegyzőkönyvre 1 E1 hiba is 
a , rendszer rostájába vau dobva: nem tudom, kihull-e? 

D. 

azért, hogy egyházunk legszebb, legféllöbb jógát^ 
a1 szabadtálasztásl, gyakorlatban láthassuk mín* 
déft szerszámostól. D o b o s . 

í * o il a l o m. 
Figyeltet és Fer enczy Zsigmond pozsonyi 
kir. akadémiai tanár urnák illy czimtí munkájára: 
„Adalék horíi nyelvünk 's irodai^ 
munk történetéhéi. Pozsonyban, 18M.a 

Ezen szerény czím alatt jelent meg a' mult 
évben a' nagy-tudományu szerzőtől a ' magyar 
nyelv 's irodalom teljes kézikönyve és pedig ed-
digelő a* legjobb, legsikerültebb a' maga nemében. 

Tudtomra, valláskülönbség nélkül, minden 
jobb hazai tanodánk bölcsészi osztályában rendes 
tanulmányt képez a"* magyar nyelv '§ irodalom tör-
ténete. Ferenczy ur kézikönyvét, valláskülönbség 
nélkül, ajánlhatjuk minden e' tanulmánynyal fog-
lalkozó oktató v. tanár uraknak, ollyképen, hogy 
necsak maguk számára méltóztassanak megsze-
rezni, hanem tanítványaikkal is megvétetni, miu-
tán ennél czélirányosabb tanfonalunk nincs. Kie-
gészítésére az oktató urak rézséröl nem kívánta-
tik sokkal több, mint az: hogy előadás közben a' 
szóban forgó Írókból, régibbekből szintúgy, mint 
ujabbakból, ne sajnáljanak egy-egy érdekesebb 
mutatványt fölolvasni, ekként lehetvén legvilágos-
ban megismertetni 's jellemezni a' különféle kor- , 
táj- 's nembeli Írókat és irályukat, ekként nyel-
vünk időnként átalakultál 's fejlemét. — 

Ferenczy ur elég czélszerün osztja a' ma-
gyar nyelv 's irodalom történetét következőké-
pen föl : 

Nyelvünk elöideje, a' legrégibb kortól a' ker. 
hit fölvételeig; 

Első időszaka, Sz. Istvántól Árpád véré ki-
hálásáig ; 

Második időszaka, Róbert Károlytól I. Ferdi-
nándig ; 

Harmadik időszaka, I. Ferdinándtól Mária Te-
rézia halálaig; 

Negyedik időszaka, II. József császártól je-
lenig. 

Csaknem minden érdekesebb adatot érdekes 
előadás állal érdekes egészbe Összillesztve találunk 
e* könyvecskében, mellynek elbeszélő előfele nem 
kiván a' tanítványok részéről szóról-szórai em-
lékelést, hanem csak a' tartalomhoz hü elbeszélést. 
Némelly adat és állítmány vitatkozás tárgyát ké-
pezhetné ugyan: de azon pontok lényegteleneb-
bek, hogysem vitatkozni kívánjak a' szerzővel. 

Minden ellensége a' túlzásnak édesen fog 
meglepetni azon ritka elfogultlanság és józanság 
által, melly szerzőnknek Ítéletén csaknem min-
denütt egyiránt végig mosolyog. Ollyan bölcsé-
szi túlemeltség minden felekezetiességen jellemzi 
öt, millyent gyakran kell nélkülöznünk némelíy 
szabadszellemüséget affeclálóknál is. Csak keltőt 
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éreztet a' szerző olvasójával, egyfelől t. i. azt, 
hogy világosan eszmélő és olvasott tudós beszél 
vele; másfelől azt, miszerint a' világos fő alatt 
meleg magyar kebel dobog. 

Szerzőnek irálya tömött, csinos, folyékony, 
kedves. Magyarsága annyira kifejlett, szabályos, 
hibátlan, sőt remek, hogy — bocsásson meg a1 

szerző egészen ismeretlen bírálójának — én 
egyenesen mintául merném ajánlani Ferenczynk 
magyarságát mindazoknak, kik tudományos köny-
vek írására adják magunkat, millyenekre olly 
rendkívüli szükségünk van. 

Miután reményleni merem, miszerint Ferenczy 
ür jelen első kiadásának példányai nem sokára 
mind el fognak kapatni: azért nem mulaszthatja el 
ügyszeretetem, némelly kivánatimat a" netaláni 
második kiadásra nézve ide iktatni. Ezek nagyon 
csekélyek. Elsőben is arra kérném a1 tisztelt 
szerzőt: azon néhány mutatványt, a' mellyet jelen 
századbeli íróinkból, mellyekből úgyis olvashat föl 
mindegyik tanitó előadás közben mutatványokat, 
itt-ott beleszőtt müvébe, ne sajnálja kihagyni, 
miután ezen könyvek úgyis eleget forganak if jú-
ságunk kezében. A' helyett méltóztassék inkább 
mind a' régibb, mind az újabb íróknak számosabb 
kitűnő helyeire vagy darabjaira figyeltetni, 's 
ezeket gondosb megolvasás végett ajánlani, és 
pedig mind a' folyó beszédet, mind a' költelmet 
illetően. A' mi ellenben a' három első időszak-
beli írókat és nyelvmaradványokat illeti: ezek-
ből több mutatványokat óhajtanék látni efféle 
kézi-könyvben és pedig egyszerűen azon okból, 
mivel a' három első időszakbeli irók már csaknem 
valamennyien csak történeti érdeküek 's épen azért 
ritkán kaphatók, még ritkábban kerestetnek és 
ismertetnek —' kivált ifjainktól. Nyelvünknek 
hajdani alakját és történetét semmi sem képes 
olly elevenül, olly tanulságosan, 's egyszersmind 
olly érdekesen szemeink eleibe állítni, mint maguk 
a' hajdan irodalmi maradványai. Ama két halotti 
beszédke olly igen nevezetes, hogy e' parányokat 
valóban kár nem egészen fölvenni történetünkbe, 
alant jegyzésben kisérve hü átfordítással legújabb 
alakjára szavainknak. Eme parányi maradványok 
állítják előnkbe nyelvünk legősibb alakját és mily-
lyenségét, a' mellyel legalább Európában hono-
sultunk óta birt. A' dolog nyelvtörténeti fontossá-
ga tekintetéből nem ártana említést tenni azon né-
hány — a' halotti beszédekkel összehangzó — 
szóról is, melly az „Anonymus Belae regis nó-
táriusban" fordul elő, valamint az ebben olvasható 
ős magyar nevekről 's ezeknek több helyütt lát-
ható casus ragjáról is. — Jó volna továbbá az 
olvasás segítése végett a' különféle korban hasz-
nált orthographia sajátságiról és a' már most más-
kép hangoztatni szokott betűk miképeni hangoz-
tatandásáról rövidke föl világítást nyújtani. — 
Talán a' tanuló ifjúság magyar társulatai is é r -
demlenének futólagos érintést, mint a' mellyek e1 

honban nem legutolsó melegágyai valának 's lesz-
nek egy darabig ezentúl is a' nyelvmüvelésnek. 
— Adja isten, hogy mielőbb láthassuk a" második 
kiadást is, jeléül annak, hogy közönségünk Ts 
főként tanodáink, elég értelmi snlylyal és méltá-
nyossággal bírnak a' hasznosnak használtára 's a' 
becsesnek megbecsültére. 

Nem tehetem azonban le a' tollat a' nélkül, 
hogy szerzőnkhez egy buzgó kérelmet ne intéz-
zek. Szerző jelen munkájával eléggé bebizonyitá, 
miszerint nyelvünk 's irodalmunk történetében 
nagyon járatos; bebizonyitá azt is, miszerint Ítélete 
's fölfogása fölötte szerencsés, és előadási modora . 
érdeklő. Ehez-képest nyilvánitni merjük, misze-
rint oktatóink és műveltebb közönségünk egyik 
nagyobb szükségének tenne eleget, ha jelen kézi-
könyv mellett egy részletesebb és terjedelmesebb 
munkával is szerencséltetne bennünket. Ezen na-
gyobbszerü munkának vázát szinte a' jelen kézi-
könyv képezhetné ugyan; de abba még bele 
volnának szöhetök ollyan adatok és részletek is, 
mellyek a' kézikönyvből, mint illyenből, kihagy-
vák, továbbá nevezetesb íróink életrajza, a' kü-
lönféle korbeli iskolák 's az ezekben munkált fér-
fiak rés/Jetesb ismertetése 's jellemzete, különösen 
pedig a'különféle korbeli és kevesbé ismert mun-
kákból érdekesen jellemző darabok, jegyzetekkel 
fölvilágítva. Én alig hihetem,hogy illy nagyobbsze-
rü munkára már is ne legyen a'szerzőnél nagyobb 
része a' megkívántató anyagnak összegyűjtve, 
mit kiegészítve közzé nem tennie valódi veszte-
mény volna közönségünkre nézve. T — y l. 

V e g y e s e k . 
Csőt! jojrtianálói székre . A' losonczi 

helv. hitvallású Lyceumban a' jogtanítói szék, 
a' mellyhez egyrészről, a' joghallgatóktól járó 
tanpénzen kívül, 480 e. fr. évi fizetés, másrészről 
magyar polgári büntető, váltó, és közjog és poli-
tika tanítása van köttetve, tekintetes Balogh An-
tal úr lemondásához képest ez iskolai év végével 
üresedésbe jővén: honunk azon jogtudósai, kik 
azt elnyerni óhajtanák, bizonyítványaikkal ellátott 
folyamodásaikat f. é. mart. 25-dikig, mint a' törté-
nendő választás kitűzött határnapjáig, losonczi 
egyház gondnoka tek. Farkas Károly úrhoz ad-
ják be. Kelt Losonczon a' helv. hitvall. egyház 
febr. 6-án 1845. tart. egyház-tanácsülésében. 

N a g y J ó z s e f , 
egyház-tanács-jegyző. 

Legiijabban érkezett, 6eiV»e 1 K á -
roly urnái szerezhető, k®nyvek: 

Die pfarramtlichen Besoldungen, vom Stand-
puncte der chrístl. Religion, Geschichte, Politikund 
Oeconomie, v. E L. Hagen. Neustadt a. d. Orla. 
1844. Ára 2 ft 48 kr. . 

Kritik der Principien der Strauss'schen Glau-
benslehre von K. Rosenkranz. Leipzig 1845. 70 
I. 40 kr. 



lievelezés. E' Lap olvasóihoz. Nyájas olvasó! 
Ezerszer bocsánatot kérek, hogy türedelmedet fárasztom — 
még pedig polémiával ! még ezzel is ollyannal, mellynek 
magvai még 1842-ben hintettek el 's némelly gömör-tor-
nai urak által folyvást annyira trágyáztattak, már harma-
dik évre fordulóban, hogy az önmagukban elveszeadett mag-
vak helyén, a"1 reájok szórt dudvából nőttek fel éktelen gyo-
mok és maszlagok. — Örömest láttam volna, hogy ezeket 
más meg ne lássa 's a' mult évi Pr. Lap 47- dik számában ja-
vaslottam is, ne fűzzük ezeket bokrétába 's ne dugjuk erővel 
más orra alá, mert nem igen jó-illatuak; miután mind a' 
mellett találkoztak a' gömöri ref. egyházmegye bölcseségé-
nek, igazság-szeretetének, ügyekbeni méltóságos eljárásának, 
szeplőtlen voltának és minden-minden lehetséges erényeinek 
olly buzgó szónokai 's védei, — az ezek iránt némileg két-
kedőknek pedig buzgó ellenségei, kik mindenkép azon van-
nak, hogy a1 közönség gyönyörködjék a" nevezett megye ra-
gyogó dicsőségében, — mások ellenkező véleménye szerint 
pedig, a"1 mérges növényekben , miket Gömör egyházi földe, 
boszú hevétől melegítve 's epével locsolva termett, 's nem 
szűnnek engem ívrétü levelek által mozdulatlanságomért dor-
gálni, (mintha igazolni akarnák egykori mondatomat, misze-
rint a1 gömöri csonkított bibliákból kivesztek volna Pal apos-
tol eme szavai: ,,A' nap le ne menjen haragotokon"! az ál-
tal, hogy két év 's még több napok alatt a' szinte 800-szor 
fölkelt nap csakugyan még nem ment le haragjokon), söt 
egyenesen sikra, síkra hínak ki: hogy valahára ostromaiktól 
meneküljek, — az ö nagy lelki örömükre 's számokra meny-
nyei élvezetül, — kénytelen vagyok eme gazbokrétát felmu-
tatni. E' kénytelenségem mentse ki előtted, nyájas olvasó! 
fölléptemet's megbocsáss, nekem zaklatottnak, ha sikra, ked-
vem ellen, ránczigáltatván ki, — nem nyájaskodhatom. Te 
magad is jogosítottnak vallandasz engemet az erősb hangu-
latra, mellyen szóiandok, ha az ügy eldöntésére megkivántató 
o k i r a t o k vétele után, hallandod az ellenemi manifestumoknak 
keményen ropogó hangját. — A' polémia embryója fekszik 
az 1842-diki Pr. Lap 32-dik számában, illy czimzetü fejfa 
alatt: „Gömöri egyházi gyűlés": tekintsd ezt meg! itt van 
ama szerencsétlen magzat, melly, bár több mint két év előtt 
fektetett le , hogy fajdalmas érzet szülte, rívó szava elhan-
gozván, feledékenység halálába sülyedjen: mindazáltal, az ót 
daróczczal dörzsölő, éles kefékkel szaggató, különös mester-
séggel égetett *s eddig ismeretlen szeszekkel izgató bábák, 
kurúzsolók 's mágiásoknak körültei cselédkedésök miatt, nem 
tud meghalni. Tekints még, kegyes olvasó! É d e s n e k a1 

Pr. Lap 1843-ki folyamának 20-dik számában közlött czik-
kére! Ez az a' mérges pattanás, mellyet, minden józan 
gyógyrendszer ellenére , addig vájkáltak , hogy t e s t e t 
emésztő fene válék belőle. Jutalmad leend a1 bámulat a' fö-
lött, hogy az ezermester a' semmiből is nagy-valamit tud ki-
csikarni 's a' holt agyagból is pusztító tüzet kovácsolni! 

Nagytiszteletü Dapsj József 's Tekintetes Dapsi 
Pál uraknak, Gömörben. Jónak látták Önök, — ellenke-
zőleg velem, ki a' gömöri reform, egyházmegye ügyei fölött 
hallgatagságot javaslottam, — a' nevezett egyházmegyének 
lehetséges minden erényei mellett szót emelni, hozzám kül-
dött 's kiadatni kívánt felvilágosításaik 's ellenem irányzott 
czáfolataikban. A' buzgóság valóban szép! igen-igen szép! 
de tanácsos-e, dicsszerző-e megyéjök részére, ez más kér-
dés? — Czáfolataik más pontokra írányozvák, mint mellyekre 
nézve szükséges czáfoltatnom 's általok, ha kiadandottam is 
azokat, egy lépéssel sem leendünk közelebb a'kiránt czélhoz; 
mert azok csak szófia beszédek, jegyzőkönyvi bizonyítványok 
's hiteles okiratok nélkül, mik az olvasó-közönség birószéke 
előtt egyedül szolgálhatnának hozandó ítélet alapjául. Hogy 
tehát czélt érjünk, előadom, mikre nézve kívánok útbaigazí-
tást ; sőt megmondom azt is, mik azon documentumok, mely-
lyek, tévedéseimet oszlatva, sötét elmémre fényt derítendnek. 

Ugy vagyok értesülve, hogy a' gömöri venerabilis tra-
ctus consistoriuma a' g i c z e i gyűlésen hírlapot olvasott 's 
tárgyalt. Ezt én nem tudom megegyeztetni méltóságával, mert 
ez által h i r 1 a p-o I v a s ó c a s i n ó v á aljasult; ez, szerintem, 
baklövés és nagy fiasco volt. Tessék ezt eltagadni, vagy 
megnevezni azon vármegyéket 's hatóságokat, mellyek igy 
casiuóztak! tessék megmondani, mikor rendeltetett egyház-
megyei gyűlés szőnyegtárgyául a' lapolvasás? — Ugy vagyok 
továbbá értesülve: a' felolvasott 's fenyítésre méltónak nem 
talált czikk czáfolata 's annak Írójának még is megfenyítése 
végett (tekintettel a' giczei gyülésröli közleményre is) Har-
m a c z o n a" főpapok által aláirt czáfolat-vád 's panaszlevél 
olvastatott fel , melly szerint a' czikkek írója É J és társai 
„klubbistáknak, zuggyüléstartóknak, papkukaczoknak, tudat-
lanoknak, ostobáknak, bolondoknak, olly titkos conclávéba 
bolondok gyanánt bezáratandóknak neveztettek, mellyhez 
magok csináltatnak kulcsot 'stb. a' Pr. Lap szerkesztői pedig 
részrehajlóknak, nem lelkészeknek, hanem lelketleneknek czi-
meztettek "stb. Tessék ezt eltagadni, vagy megmutatni, hogy 
ez papi, igen szép 's dicséretes tett volt, épületes oktatás a' 
hallgatóknak a'végre, hogy megtanulják, mint kell papjaik-
kal bánni, — és hatalmas emeltyűje a' sülyedezö papi tekin-
télynek ! Én részemről ezek láttara tüstént ama kérdést tettem 
föl magamnak: Mik protestánsoknál a" főpapok ? 's feleletül 
adtam: Inter pares p r i m i . — Továbbá ugy vagyok érte-
sülve: e' vádlevelet vissza-vették a' főpapok E. J. társaira 
nézve, de nem önmagára nézve, — ezen engesztelhetetlen-
ség sem illik keresztyénekhez!; mindazáltal a' vádievei, mire 
felelni kívánt E. J., neki nem adatott ki, bár azt az igazság 
szilárd bajnoka tek. Hub a y P á l úr sürgette légyen: ebben, 
szerintem, nincs jogszerűség, nincs igazságszerelet! — Még itt 
nem nyugott meg a' düh, a' boszuállás daemona, mert b i z o t t -
mány neveztetett, melly a' vádpontokat a' l a p i c z i k k e k -
ből kiszemelje és E. J. felett Ítéljen. Ez is fiasco! ez általa' 
consistorium feltolta magát s a j t ó t ö r v é n y s z é k k é , melly 
sajtóvét3égek fölött ítéljen, millyet a' hon atyái, sajtótörvé-
nyekkel együtt, még késő évek multán alkotandnak, már, mint 
látom, feleslegesen , mert a' gömöri venerabilis tractus őket 
megelőzte Hct mire-való honunkban a' praeventiv censura, 
hanemha arra, hogy sajtóvétségek el se követtethessenek? 
Tessék Önöknek megnevezni azon írókat, kik, rendes cen-
surán átment dolgozataikért, kereset alá fogattak!— Továbbá 
az E. J. fölött ítélendő bizottmány tagjaivá a' harmaczi gyű-
lésen őt vádoló főpapok közöl többen neveztettek, — vádlók 
birokká: ugy-eez szép törvénylátás! A' bizottmány vádpon-
tokat jelölt ki E. J. ellen, a' náprágyi gyűlésről szóló czik-
kéből, mellyben hogy fenyítésre méltó nincsen, a' g i c z e i 
gyűlés határozatiig kimondta: igy a'tractus, előbbi végzé-
sét pofon csapta. Szép következetesség! A1 bizottmány ke-
reset alá vette E. J.-t azon sorokért is, mellyek által ö a1 

pataki anyaiskolát és kerületet talán sérthette, a' nélkül hogy 
sérelemről panaszoltak 's büntetésre a' tractust megbízták 
volna: tehát a' gömöri tractus magát ezeknek fogadatlan 
ügyészévé tette. A' bizottmány E. J.-nak feleletre csak két 
napot engedett: ebben sincs méltányosság. Illy eljárás után, 
illy bírák irányában nem lehetett E-nek mást tenni, mint 
vagy BerzététConsfantiává választania, vagy visszavonulnia! 

Igy ismerem én, Uraim ! a' gömöri venerabilis tractus 
tiszteletes voltát, bölcseségét, következetességét, igazság-
szeretetét, egyházi szelídségét: de Önök, kikhez levelem 
szól, engem még is capacitálhatnak, ha az Édes Jánost illető 
jegyzőkönyvi pontokat, a' giczei gyűlésen kezdve, ez ideig 
szólókat, — a' főpapoknak "s R, K. urnák Harmaczon felol-
vasott czáf- és vádleveleiket (az aláírók nevei- 's minőségé-
vel együtt), a' bizottmány kineveztetéséről szóló jegyzőkönyvi 
czikket . az ez által kitett vádpontokat, a' pataki collegium 
és superintendentiától nyert plenipotentiázó leveleket, hiteles 
másolatban, megküldendik: powedala-powedalák iráaától 



bízvást megkímélhetik Önök magokat, mert ezek által, ha 
ismct ívrétnyi 7 lapra telnének is, sem én nem vagyok capa-
citálható, sem a' közönség ezekből nem ítélhet. — Hiszem 
pedig, Önök ezt, a" tractus dicsőségéért, meg is teendik; 
mert igen loyalis dolog a1 kijelölt okiratokat másolatban ki-
kérni *s megnyerni és nincs hatóság a' Magyarhonban, melly-
nek levéltarából, kinek mire szüksége van, másolatban ki ne 
vehesse.Tegyék is meg! Ki a' bokorból, ki a'napfényre! Külö-
nösen Ön, Nagytiszteletü Úr! birkózzék meg az esperessel, 
ki, mint értesülve vagyok, fenyegetőleg tudatta a' főjegyzővel, 
hogy majd számon kérendi tőle, mikép m-részelte párban kiadni 
Töröknek a' főpapoknak Harmaczon felolvastatott levelet! ? 

Távollegyen azonban, hogy én a1 tractust vádolnám! a' 
tractust. azaz, 42 anya- 's 57 leánygyülekezetet azon száma-
nélküli ezerekkel, kik azt sem tudjak, mit csinálnak azok, kik 
magokat képviselőiknek nevezni "s venditálni merik! Nem vá-
dolom magát a" consistoriumot is; mert, hizelkedéí és sze-
rénység megsértése nélkül mondva , nem ismerek egyházme-
gyei consistoriumot, mellynek annyi világi tagjai volnának 
legmélyebb, legvalódibb tiszteletemre méltók, mint a' gömöri 
egyházmegyeéi; mert segédgondnok tek. kis-csoltói R a -
g á l y i P á l úr (ki az 1843-diki Lap 20-d ik száma szerint 
is k o r m á n y r a t e r m e t t 's m a g a a' m e g t e s t e s ü l t 
s z e l í d s é g ) , egy A d o r j á n B o l d i z s á r 's D a r v a s 
P á l , kik Giezéu tiltakoztak lapolvasás e l len, mondván: 
„egyházmegyei testület, hírlapi czikk olvasásába ereszkedve, 
nevetségessé teendi magát"; H u b a y P á l , ki Harmaczon a"1 

düh szele előtt meg nem hajolva, erősen állott az igazság 
mellett, az erényeiért közkedvességü B o d o n Áb r a h á m 
méltán igénylik 's bírják legőszintébb, legmélyebb tisztelete-
met, személyök, eszök, szivök iránt. — Ezen nevezett urak-
hoz vigyék meg Önök, tisztelt levelezőim! néhány kérelme-
met. Elsőben: Ne legyenek fölöttébb kegyeletesek! Körük-
ben élni kell valamelly aggastyánnak, ki második gyermek-
ségre jutott 's annálfogva nyűgös, makranczos, elgyengült 
idegzetű; ki, mint másodszor gyermek, gyermekként, ha 
reá komor pillanatot vetnek, rögtön elrikoltja magát; 
kinek magával sok baja van , hogy az életet frisselő 
szellőcske ellen is fedezgesse testét, mert őt már ez is or-
kánként metszi, 's azért neki csak rekedt lég kell, melly-
ben semmi mozgalom nem boszont; ki táu azon korból 
való, midőn a* collegiamban az eskütt diák azt, ki köszöntés 
közben előtte földre nem ejtette kalapját, törvényszék elébe 
állítatá , in causa: Debitum honorem non detulit jurato, — 
vagy ha a' szemközt jövő, éhség miatt elkényszerült tanuló 
fanyar érzcst mutatott, rögtön ki nem vigyoroghatott arczán, 
öt ezért megidézte, in causa; Torvo aspectuinsultavit jurato; 
körükben élni kell egy szerencsétlen betegnek, ki üveg-tes-
tében 42 anya- 's 57 leánygyülekezetet, minden férfiai's 
asszonyai, nagyai 's kicsinyeivel, vél rejleni 's mintha halla-
nám, szüntelen ezt hajtja: Senki felém ne közelítsen kemény 
léptekkel, mert ugy engem eltör, és akkor —a' tractus hasa 
be lesz szakasztva; ki ma-holnap a' bárány-fellegecskét is 
kereset alá veszi, miérthogy reá árnyékot vet; ki a' nyomta-
tásban előforduló ékeket és vonásokat szuronyoknak, — a1 

pontokat bombáknak nézi. Ök kegyeletből, mert máshonnan 
kimagyarázni nem tudom, engedtek ennek kivánatinak 's tán 
makranczainak is, és — ez méghurczolta őket kerten, ber-
ken, árkon, bokron; consistoriumukat most casinóvá alacso-
nyította, majd sajtótörvényszéknek tolta föl, sőt papok ellen 
garázdálkodó conclavévá is engedte 's tán akarta változni; ki 
consistoriumukat a' kerületnek, a' főiskolának fogadatlan ügyé-
szévé tette 'stb. Elégeljék meg az eddigi irántai kegyeletet 's 
fogadják el netalán ajánlandó hivatalróli-lemoodását; külön-
ben, nem tudom még mivé is , tán gondolatok 's vélemények 
üldöző-székévé, boszuállás amphyctionává 's még világi po-

kottüzhelylyé is áf&tívöli aT consís'oriumor. Termé*jreresen 
számoltatás után, mert a* horkai levelező fel, hogy egy vala-
kinek halála után, hasonló panaszra kell fakadniok a" felső 
szabolcsiakéhoz. Kegyeletnél nagyobb ereny »r, igazság *segy 
személy iránti kimeletnél magosb fok>» áll az egyházmegye 
méltósága 's tekintélyének megóvása. — Másik kérelmem: Ne 
engedjék gyűléseiken garázdálkodni a' harmaczi mocskos-
levél szerzőjét! Ez nem lehet érdemes vezérkedésre 's gyű-
léseikről letörlendi az egyháziasság, szelídség hímporát. Én 
legalább a5 felmutatott sorok í r ó j á b a n nem látok igaz-
papi szellemet; illy nyers ember nem illik kormányosnak, kinek 
Finom tapintattal kell birni, hanem c?ak mac.-ka-l'ark alá való 
matróznak. Jézus, kik az egyházat megfertőzteték, a" galamb-
árúsokat ostorral űzte el: ki az egyházmegyét paptarseít ngy 
legyalázza, mint ő, — 's a' pórokat remekmutatványával arra 
oktatja, mint kell a'jpapokat otromba szarvakkal öklelni, mint 
p a p k u k a c z , kirekeszteni való a" venerabilis egyházi 'spapi 
körből — Végre arra kérem őket, hogy m vei, miut értesül-
tem, a' boszuállás daemona már a" zádorfalvi híveket környe-
zi őket papuk ellen felizgatandó : e"1 fekete ördögnek 's bűn 
nemzőjének állják lovagilag útját! — — A' nagy tiszteletű 
papi ülnök urakat pedig arra kérem: Engedjék teljesülésbe 
menni igen bölcs, igen jeles, érdeinkoszorús, eléggé nem ma-
gasztalható segédgondnokuknak horkai gyűlésen hallatott 
szavát! T. i. ngy vagyok értesülve a' horkai gyűlés közlője 
által (nevét kimondani tiltá a' nálok napirenden levő boszú-
vágy elkerülhetése tekintetebői), hogy egy p a p i ü l n ö k 
sürgeté Édesnek kérdésre-vonatását: Vájjon a' tőle Berzétén 
(tekintélylyel kicsikart) deprecatiót e' Lap szerkesztőihez, 
kiadás végett, fölküldte-e ? Felelet lőn : F ö l , de vele együtt 
a" harmaczi gyűlésben fölolvasott ama gyalázatos iratot is, mi 
az azt benyújtott főpapságot olly-annyira leatacsonyítá. Erre 
egy p a p i ü l n ö k ( — ismét papi!! —) tanácslá, hogy hát 
m á s u t o n büntettessék ama gyűlölt czikkek közlője. Nem 
l e h e t ! lön segédgondnok úr felelete, mert Édes eleget tett 
a' tractus kivánatának." Ez az a* szó, mellyel papi ülnök urak 
teljesülni engedjenek! mert Édes eleget tett. — A' harmaczi 
vádlevél Írójának, ha még is nem sziln meg tanácsolgatni, 
mondjak ezt: Bogár után nem megyünk! Harmaczon is olly 
cserbe vitt bennünket, mellynek bűze elborította a' két 
magyar-hazát! —Önmagokban pedig, mint Jézus hirdetői, 
legyenek Jézus szelídségét megközelítni igyekezők! Jézus 
Péterrel is letetette a' boszuálló szablyát, hóhérait sem po-
fozta, hanem imádkozott érettök. — Tiszteljek a" s e n i -
o r t , ha szava 's tanácsa bölcs és papif; Lapot is ne ol-
vassanak többé g y ű l é s b e n ! jó lesz efféle gyűlési ebéd 
után i s , concoctióra; mert higyjék e l , nincs az a 'bár-
gyú ember, ki lapi közleményt a l a p o s o k i r a t n a k tart-
son a"1 végre, hogy rajta építve, csak egyes ember fölött 
is, annyival inkább egy hatóság, egy tractus, az»z, számos 
gyülekezet "s azoknak számtalan ezerei fölött pálczát törjön. 
Még ezen leveleimet se olvassák rs tárgyaljak gyiilésileg ! mi-
után tapasztalák a' lapolvasás keserű eredményét: különben 
kénytelen leszek jutalmat hirdetni ama költő részére, ki leg-
jobb satyrát irand a' l a p o z ó c o n s i s t o r i u m r a . — 
Higyjék el ök, becsületök. az e g é s z v i l á g e l ő t t , (es -
peresi szavakat idézek) olly keményen áll, mint a" kószál, 
mellyen É. J.-nak még olly nyers és garabonczás pattogásai 
is, mini borsószemek a' falon, mit sem fognak. Én pedig ré-
szemről hinni fogom, hogy É. J meggondolván, mikép világ 
kezdetétől fogva papok voltak azok, kik barmot és embert 
tűzre és oltárra hánytak,—É. J., mondom, csendesen viselendi 
magát. Végre köszönjék meg Önök DD. uraknak, a" mint azt 
mégis érdemlik, hogy nekem ajtót nyitottak, mellyen Önöknek 
elébe járulhatván, ezen, mint hiszem, igen jó 's igen üdvös 
tanácslatokkal szolgálhattam! T ö r ö k . 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
8. szám. Negyedik évi folyamat. Febr. 23. 1845. 

Temporihtis medicina valet: dafa tempore prosunt, 
Et iaía non ;ipta tempore vina noeent. 

O v i d i u s . 

TARTALOM : Zsinat és kellékei. F á y A n d r á s . — Élet-
képek a' helv. hitv. tiszántúli egyházkerületből. — Is-
kola- 's nevelésügy: Népnevelés. N. N. — Vegyesek. 

K § i n a t é s k e l l é k e i . 

Hallgatásom óta sokra érzem a' Protestáns 
Egyházi Lap érdekes hasábjai által immár felszó-
lítottnak magamat; sok volna az eszmék küzdel-
meiben elmondani valóm: de gyönge erőmet és 
kevés óráimat nagy részben önkénytelen foglal-
kozások emésztik fel, 's e' czikkecskét is mintegy 
lopnom kell önmagamtól. Később tán ki fogom 
egyenlíthetni tartozásomat. Most csak egy pár 
szóval azon tárgyról, melly protestáns világunk-
ban a' sark-tárgyaknak egyike, 's eszközeinknek 
alapja. És ez a' zsinat-tartás szüksége. 

Számosak az azt sürgető felszólalások, miket 
én, megvallom, igen kedvező jelenségeknek te-
kintek. Vannak nyavalyák,'s ezek közé tartoznak 
az erkölcsi világban a' politikaiak és egyháziak is, 
mikre nézve a' felgyógyulásnak első korszakát 
alkotja az elismerés és öntudat. Míg azt hisszük, 
hogy semmi bajunk vagy nyavalyánk nem súlyos 
és halasztható : addig orvoslás után nem epede-
zünk, 's aggodalmatlanul hagyjuk erőre kapni a' 
nyavalyát; de mihelyt, nyomasztni kezdenek a' 
kórjelenségek: óhajtjuk, sürgetjük az orvoslást. 
A' zsinat sürgetései, tanúbizonyságai annak, hogy 
egyházunkban minden-nemü hiányaink nyomasz-
tásait érezni kezdjük, 's minthogy azok ellen 
gyökeres és sikeres orvoslást egyedül az egyhá-
zi törvényhozástól, a' zsinattól reményihetünk: 
természetesen ez után sóvárgunk. 

Én Óramutatómban zsinat-tartásunkra nézve 
még halasztás melleit nyilatkoztam; 's Isten látja 
lelkemet! miként-dolgaink, körülményeink és em-
bereink jelenleg állanak, azon egyetlen óvó-szer 
nélkül, mit e' soraimban hitsorsosimnak igénytele-
nül javaslani bátorkodom, mind e' mai napig nem 
lehetek más értelemben. Azon korban élünk, 
mellyben emberi, polgári, családi és egyházi vi-
szonyok, egyesek jogai, kötelességei egymás és 
testületek irányában, nem többé csupán kiavult, 

agg institutiók, vagy kor-hagyott betűk, vagy 
korszakok tekintélyei, 's becsúszott visszaélések 
után, hanem nemesebb, magasztosabb szempon-
tokból fejtetnek ki; az önzés és particularismus 
szükkebltisége, idő-avatott bitorlások, vagykaszti 
egyedáruság, nem gátolhatják többé sem szabad-
elmübb kormányunkat, sem méltányosabb nemze-
tünket, semlátóbb egyeseinket abban, hogy mi hon-
nak, nemzetnek egyetemes felfogásából üdvösnek 
mutatkozik, azt egymástól megtagadják, 's a' régi 
roszat meghagyják, egyedül azon okból, mert — 
régi, és betűk szólnak mellette. Nem szükség erre 
felhoznom egyebet, mint a' legközelebb lefolyt 
1843/4 országgyűlésnek 2, 3, 4, 5. t.czikkelyeit. 
Es kérdem: a' haladott korszakkal, vagy csak 
arányban politikai haladásunkkal is , olly tisztára 
fejleltek-e immár egyházi belrendezésünk legsar-
kalatosb elvei és eszméi, — olly tisztában állnak-e 
immár ezekre nézve zsinatra küldendő férfiaink 
önmagokkal, hogy nyugton várhassunk tölök csak 
félszázadra szóló — mert ez időt haladta már az 
utóbbi zsinat-ótai köz — korszerű, üdvös törvé-
nyeket is? Elmondhatjuk-e immár férfiúinkról, — 
alig néhányat kivéve, 's ezek is fel fognak-e 
küldetni a' zsinatra ? bizonytalan — hogy a' vilá-
giak , egyházunkra nézve, inkább közremunkáló 
tagok, honpolgárok és protestánsok, mint patro-
nuskodó urak? az egyháziak, inkább az anya-
szentegyház közjavát egyetemesen felfogó 's arra 
munkáló hitsorsosok, inkább kaszti érdekek felett 
álló protestánsok, mint papok? Mutatkozik-e 
mindkét rendüeknél áldozatrai készség egyházi 
borzasztó szegénységünk felsegélésére? készség 
valamit engedni részben az egészért, azon jogok-
ból , miket ó koroknak hanyagságai, tekintélyei, 
előítéletei és visszaélései egyes hivataloknál vagy 
testületeknél meghagytak, de mik a1 társas vi-
szonynak minden józan fogalmaival ellenkeznek, 
's miknek gyakorlata egészben egyházunknak 
árt, 's azt haladásában, felvirágzásában gátolja ? 
Nem telvék-emég egyházi lapjaink, egyes lelkes, 
és haladási elvből kiinduló felszólalások mellett, 
kaszti érdek- és particularismus-sugallta czik-
kekkel, önkényes határozatok 's testületi és egyéni 
visszaélések clösorozásaival? Nem; valóban mi 
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még tisztában nem vagyunk elveinkkel és teendő- j 
Ink eszméivel; *s különösen meggyőződésünk és 
hajlamunk jó távul áll még a' cselekvés mezejé-
től! Erre mutatnak az 1790-ki zsinat határozatai 
iránt beadott egyházmegyei vélemények, miknek 
némellyike ó századok penész-szagát viseli ma-
gán , 's egyike sem közelíti meg korunk kivána-
tát ; erre mutatnak azon számos testületi vissza-
roggyanások, miket egyházi gyűléseinkben a' 
tespedők és önzők kaszti phalanxa ví ki még 
gyakorta magának! 

Azonban ne vélje senki, hogy én a' zsinat-tar-
tás üdvét, sőt szükségét is félreismerem, 's tán 
Óramutatóm elveivel, javaslatival is, törvényho-
zás útján kivül, egyedül superintendentiákon le-
hető tettleges behelyezésekre czéloztam. Szá-
moltam, nem tagadom, mint illett, valamit a1 

superintendentiák statutárius jogára 's lelkesebb-
jeink pártolására is: de főtörekvésem az vala, 
hogy kis erőmhöz képest, a' zsinat teendőinek 
elveit, eszméit elökészítni és központosítni segítsem. 
Valamint az erős akaratnak, szilárdságnak és erö-
teljnek mindenkor barátja valék — mert csak szi-
lárdul elhatárzott férfiak lehetnek honunkban va-
lamit —:ugy keblemből gyűlölök minden erősza-
koltatást; mert jól tudom : miként azok a' refor-
mok a* legjótékonyabbak és életbe-hatóbbak, mi-
ket vagy általános egyértés, vagy legalább a'jobb 
és értelmesebb rész közvéleménye sürget és fejt 
ki. *) Ezen közvélemény, habár csak intelligen-

*) Tán ezen idő-érlelési nézetein szüléa' kÖmlődi superin-
tendens-választási gyűlésen azon nyilatkozatot, mellyet 
a' Protest. Egyh. Lap 7-dik számában olvashatoi, hogy 
„Fáy Andrást, Óramutatója nem mutatja többé, ő nem 
úgy érez már,mint érzett akkor,mikor óráját felhúzta." 
— Nem tudom, mi adatok után történhetett e' megrova-
tásom, vagy megrovatása könyvemnek? Kétségen-kivül 
a' tespedéa hősei valának kegyesek e' váddal megtisz-
telni engemet. Megnyugtatásukra kinyilatkoztatom: mi-
ként gyöngéi lehetnek minden könyvnek 's igy az enyém-
nek is: de eddig még, bála az égnek! sem okom, sem 
kedvem nincs, megszöknöm azon elvektől, eszméktől 
és javaslatoktól, mikkel akár Óramutatómban, akár a' 
Prot. Egyh« Lap soraiban nyilatkoztam ; söt azóta a' 
lelkesebb protestánsoknak javallásaik, a fortiori, — az 
elfogultabbaknak gáncsaik és czáfjaik, a debiliori, — 
a' gyáváknak pedig túlbuzgó rágalom-szórásaik és 
jajveszékléseík, ab absurdo, — még inkább megerősí-
tettek nézeteimben,'s meggyőztek azon reformok szük-
ségéről, miket egyházunk java iránti jóakaratom velem 
megpendittete. Azonban időnek és haladási elveknek 
érlelődniük kell egymással; 's csak az a' kárhozatos 
tespedő, ki kar-eresztve az idő lefolyásától vár mindent, 
mintha utas a1 Duna teljes lefolyására várna vesztegel-
ve, hogy száraz lábbal mehessen annak medrén keresz-
tül; az a" gyáva, ki minden új eszmétől visszariad, 
attól tartva, hogy azok, henye nem-tevéséből munkás-
ságra, közönyösségéből némi áldozatra szólítandják fel 
őt', ys az a" gaz és egyháznak árulója, ki minden 
haladási eszme érlelését, minden igécske testesülését 
gátolja, és keblében saját személykéje önzö érdekeinek, 
túlnyomóságot enged , milliók egyetemes java felett! 

tiáé is , annál nehezebben a l a k ú i m i n é l inkább 
rögzöttek, elidősültek azon előítéletek és ma— 
gány-érdekek, mikkel az eszméknek megküzde-
niük kell. 'S ez 6z oka f hogy ©gyházunknál, 
mellynél ó kor maradványából, megfordítva min-
den társulati élet alapelvét, nem az egész oszt ki 
a' tagokra jogot és kötelességet, hanem egyes 
tagok és apró testületek, mint részek, osztogat-
nak a1 magok idősült-birtoku •— nem mondom bi-
torlott — jogaikból az egésznek annyit, mennyi 
érdekeikkel megfér ; egyházunknál, mondom, 
mellynél még nagy részben készebbek vagyunk 
folytonos és botrányos szegénységhez szegődni, 
mint sem vélt nimbuskáinkat valódi jólléttel és 
köztiszteltetéssel cserélni fel — valóban nem 
elég még három évnyi vitatkozás arra , hogy el-
ménkkel együtt szivünk is jobbhoz simulni birjon. 
— Mindazáltal ellene nem vagyok, hogy ha meg-
nyerhetjük , ám zsinatoskodjunk!: de nem tagad-
hatom, hogy jelen hangulatunkban a' zsinattól 
keveset várok, 's meg vagyok győződve, hogy 
utána, látván a' ki nem elégíttetést, még nyugta-
lanabbak , csüggedtebbek leendünk, mint most 
vagyunk. Mert legfontosabb tárgyai berendezé-
sünknek, millyenek például: képviseleti rendszer, 
egyházi pénztár-alakítás — mert a' mostani, 
morzsa-hulladéknak, mivel ma már koldús sem éri 
be, is kevés — annak kezelésének, ellenörségének 
és rendeltetésének elhatározása, zsinat rendezése, 
egyházi tisztújítás, iskolák jobb rendezése, egy-
házi személyek kellő megválasztása ezek állásai-
nak, egyházi felsőség tekintélyének, de egyszers-
mind ekklézsiák jogainak biztosításai,'s a ' t . , hogy 
többeket ne említsek, nincsenek még annyira k i -
fejtve chaoszaikból, hogy némellyekre még csak 
igennel vagy nemmel is bírna közvéleményünk 
felelni, annyival kevésbbé, magát a1 „miképen" 
felett tájékozni. Én tehát, zsinat-kérésünk és 
tartásunk mulhatlan elözményeül, söt feltételeül, 
egyet vagyok bátor ajánlani, protestáns Rendeink 
azon lelkesebbjei bölcseségébe és jóakaratába, 
kik, buzgó hazafiság mellett, egyházunk javát is 
sziveiken viselik, azt t. i., hogy miután a' legkö-
zelebb mult országgyűlésnek 3- ik törvényczikke, 
ha nem teljesen is, de szép részben, megnyugtatta 
külviszonyunkat más felekezetű rokonink irányá-
ban, 's tanúbizonyságát adá annak, hogy kormány 
és nemzet minden fiaikat atyai és anyai karok-
kal ölelik: igyekezzenek a' törvényhatóságoknál 
utasítást eszközölni ki a' jövő diaetára, belviszo-

Nem! botor nem vagyok, hogy már első tavaszszal 
gyümölcsöt követeljek az ültetett fáról: de tespedő sem, 
hogy ne ültessek, oltsak, — sem gyáva, hogy mások 
ültetvényeinek ne örvendjek, — 's még kevésbbé gaz, 
hogy azokat legázoljam, meghántsam, mihelyt nem kü-
lönösen reám néz gyümölcsük. Ültessünk, oltsunk, ön-
tözzünk, ápoljunk, 's akkor bizton várhatjuk a' sikert 
a' munkát megáldó istentől és a1 minden jót kifejtő idő-
től! F á y A n d r á s. 1 



nyaink rendezgetésére nézve is; mi abbéi fogna 
állani, hogy zsinat-tarthatásunk idököre (cyclusa) 
törvény által mondatnék ki, 's annak köze 10 — 
12-évre határoztatván el, ezen idököz multával, 
minden további folyamodás és akadály nélkül, 
egyedül feljelentés és ö Felsége föfelügyeleti 
jogának fentartása mellett, mulhatlanul meg kelle-
ne tartani zsinatainkat. 

Miként maradhatott ki ezen pont az 1840. és 
184$4 országgyűlés vallástárgyi felirataikból és 
törvény-javaslataikból ? alig megfogható. Én en-
nek okát különösen abban találom, hogy a' prote-
stánsok, miként rendesen szokott az emberi gyar-
lóság, egyedül másban, t. i. más felekezetekhezi 
viszonyaikban, nem pedig önmagokban, t. i. bel-
rendefcéseik hiányaiban is keresték bajuk alapját, 
és így természetesen egyedül ama viszonyokat 
sürgették kiegyenlítetni, akként gondolkozván, 
hogy önmagukkal majd csak könnyen tisztába 
jövendnek ők; a' kormány pedig és catholicus 
Rendek,—kik ha lelkesek valának megadni a ' töb-
bet , kétségen kivül nem vonakodtak volna meg-
adni a* kevesebbet, mi azon felül ©ket nem is ér-
dekelte, hanem csak önmagunkat,— nem tudhatták 
bajunk egyik föalapját hiányos canonainkban és 
berendezésünkben gyökeredzni, — nem ismerték 
ennek fögyógyszeréül a1 zsinat-tartásnak szükségét 
és fontosságát. Azt vélték továbbá ezek, hogy zsi-
nat-tartásunkról az 1790 : 26. törvényczikknek 
4dik szakasza már teljesen gondoskodott. Akként 
valánk mi protestánsok e' részben, miként azon 
beteg, ki csak patikai szerekért eseng az orvos 
előtt, és mellőzi maga eleibe szabatni az élet-rend-
szert, minek megszegései okozák tán fő-baját. 
Kormány és törvényhozás nem avatkoznak ugyan 
közvetlen belső élet-rendszerünkbe,—ez sajátunk: 
de ezen belélet-rendszerünknek eszköze, a' zsi-
nat-tartás, nincs jelenleg kezünkben, 's az az 
1790.26. t. cz. 4-ik szakaszánál fogva sem ada-
tott kezünkbe; 's ez a z , mit sürgetnünk kell, ha 
örökös zavar és gyámság alatt sínleni nem aka-
runk: 

És én minél tovább elmélkedem a dolog felől, 
annál fontosabbnak, sőt belrendezkedésünk egyet-
len eszközének tekintem a' zsinati köridőnek 
törvény általi elhatároztatását. Ugyanis: 

1-ször: Axióma már az , hogy örök időkre 
törvényt alkotni nem lehet, sőt fél vagy egész 
századra is ritkán. Korszakok és emberei, *s 
ezeknek kivánatai és eszközei időnként változnak, 
's ez okból a' törvényhozás forgó kerekét, miként 
1741:8. törvényczikknek sorsa is bizonyítja, bár-
mi óvással is, megkötni lehetetlen. Már mostani, 
csak kéreményes helyzetünkben ki áll jót nekünk, 
hogy csak minden fél vagy egész században is 
nyerendünk zsinatot? és az alatt végtelen-számu 
és fontosságú hiányainkat csak statutarius jogon, 
vagy kérelmi úton, palliative leszünk kénytelenek 
kurúzsolgatni;! 

2-szor: Miden prot. egyént vagy testűletet 
könnyebben megnyugtatandnak ki nem elégitö 
törvények is, mihelyt bizonyosok abban, hogy ax 
okozott sérelem, vagy mellőzött hiány, csak né-
hány évig tart 's ekkor az orvoslás ideje és esz-
köze ujolag bekövetkezik. 

3-szor: Mert ha a* természetben szökellés nem 
létezik, még kevésbbé létezhetik a' közvéle-
ményekben és polgári vagy egyházi átalakulások-
ban ; és ha történik, azt csak erőszakoltatás szül-
heti, 's az életben és kivitelben rendesen meg-
hiúsult az. Innen a' józan törvényhozók nem es -
nek kétségbe, ha egy vagy más teendőben egy-
szerre el nem érhetik a' kitűzött fő-fokot. Egyhá-
zi dolgainknál, miknél még rögzöttebbek, idősül— 
tebbek az előítéletek, mint bár hol, 's gyakran 
még az alap-eszméknél is zavar, sőt ferde f o -
galmak uralkodnak, még ovatosabbaknak szükség 
lennünk a* törvényhozással. Egy zsinat nekünk 
bizonyosan nem fogja megadhatni mindazt, mire 
szükségünk van , nem fogja megszülhetni a* kí-
vánt idvet: hanem koronkénti több zsinat szüksé-
ges e r re , mik fokonként víjják ki számunkra 
azon idvet, minek jelenleg még annyi anyagi és 
erkölcsi gát áll ellen. 

4-szer: Egyházunk papi és világi férfiai, kiket 
a' zsinati törvényhozás nagy munkája fogna illet-
hetni, előre tudván pályájuk idejét, kellőleg elö-
készílendik magokat arra,—ugy szintén az egyb.-
megyék, kerületek is megbízásaikat, mi minden 
esetre, erőben, időben és egyértésben, némi köz-
pontosulásra fog vezethetni. 

5-ször: Egyházunk egyéneinek és testületei-
nek számos botránkoztató 's nem ritkán egyhá-
zunk szégyenére váló felterjesztéseik, felsőbb 
helyrei folyamodásaik, bevádlásaik 's gyámko-
dásrai felszólításaik nagy részben elfognának ma-
radni 5 mert részint a' koronkénti zsinatokon ho-
zandó törvények és alkotandó rend megritkítnák 
azoknak alkalmait, részint magok a" zsinatok in~ 
tézhetnék el a' sérelmes eseményeket. 

És ne vélje senki, hogy a' kiszabandó koron-
kénti zsinat-tartás hiányát kifogják nekünk pótol-
hatni, bármi más, különben idves vallási törvények, 
sőt még a' catholicusokkal teljes kölcsönösségre 
állítandó viszonyaink is 1 Mert a' belrendezkedés 
alig kisebb-fontosságú a'külné'í; azonban ha hiá-
nyos, naponként nyomasztó. Se az ne remegtes-
sen közölünk senkit, hogy a' nemzet 's annak 
képviselői tán idegenek leendnek pártolni ezen 
zsinati kérelmünketl Nem adták-e azok 's különö-
sen catholicus rokonink, élő példáját azon lelkes* 
ségnek, mellyel kényesebb-viszonyú ügyünket 
felfogták 's eredményre vezették ? Hiszen most 
nem kérünk egyebet, mint rendet, vagyis rendnek 
eszközét, 's nincs-e a* nemzetnek legszorosabb 
érdekében az , hogy több milliókból álló egyik 
testülete, melly egyszersmind a' honpolgár kikép-
zésének, nevelésének eszközeit, az iskolákat, is 



kezeli, kellőleg- rendeztessék, 's rendezés-hiány 
miatt idves munkálkodásában ne gátoltassék? 'S 
ha ezen testületnek iránya és czéljai ártatlanok, 
jók "s törvény és alkotmány paizsa alatt állók: mi-
ként lehetne megtagadható töle azon czélok egyik 
alap-eszköze, mellyel, a 'törvény által megszabott 
korlátok közt, ugy sem élhet vissza ? 

Vagy tán a1 kormány fogná ellenzeni az idő-
körös zsinat-tartást? — Illy gyanításra semmi 
okunk. Kinek áll inkább érdekében, mint a' kor-
mánynak, az , hogy belsőképen rendeztessünk? 
Nem fárasztjuk-e folyvást panaszainkkal, folya-
modásainkkal, sőt ollykor dulakodásainkkal di-
casteriumait? 's nincsenek-e ezek, illy esetek-
ben , mintegy kínpadra állítva, nem birván ki-
honvolodni zavart, önkényes és központosulatlan 
eljárásainkból, kiigazodni elavult, egymást pofozó 
's kerületenként más-más tolmácslást elfogadott 
canonainkból? És fogna-e veszteni a' kormány 
föfelügyeleti jogából valamit idökörös zsinataink 
által, miután az óvásokat, 's felesleg is, kikötötte 
számára az 1790: 26. törv. czikknek 4-ik szaka-
sza ? 's minden esetre a' zsinati törvények jóvá-
hagyási és megerősítési joga öt illeti? Szabad-e 
kétségbe vonnunk azon kormány atyáskodó jóa-
karatát, melly az 1843/4: 3 törvényczikket meg-
erösíté, 's gyanúskodnunk, mintha az zavarunkat 
kívánná, csak azért, hogy dicasteriumai örök 
gyámkodási alkalmatlanságokkal vesződjenek ? 
Illyesmit feltennünk valóban nincs okunk, 's ön-
magunkban fekszik a' hiba, hogy e' tárgyat, fon-
tosságához képest, méltatni és sürgetni eddigelé 
elmulasztottuk. Tehát kormányba és nemzetbe 
vetett teljes bizodalommal, bátran dologhoz, hit— 
sorsosim ! Ideje, hogy miut^amazok teltek éret-
tünk , tegyünk valahára önmagunkért önmagunk 
ís valamit! 

Kellessen-e az idökörös zsinat-tartás tárgyát 
egyházi kerületeink tanácskozási tárgyává tenni ? 
conventre központosítni? 's tán rendkívüli ese-
tekre és szükségekre kivételt is tartani fenn? 
lelkesebbjeink bölcseségétöl függne elhatározni. 
A' fő-dolog az, hogy a'tárgy fontosságáról, czél-
szerüségéröl és szükséges voltáról meggyőződ-
jünk ; és második az, mit Ferenczy József lelkész 
és barátom is javasol, hogy igyekezzünk addig 
is vitáinknál a' gyakorlat és cselekvés mezején 
forogni inkább, minta'puszta szemléletin; 's ipar-
kodásunk főképen a' zsinat előkészítésére legyen 
irányozva! azt adván részemről e' javaslathoz, 
hogy ezen előkészítési vitáinkban , mindenkor 
egyházunk állása és java egyetemes felfogásában, 
ne particularismus vagy kaszti érdekek szükkéb-
lüségeiböl induljunk ki! Előkészítő főbb eszméink 
közt, mikből néhányat fentebb érintettem, előle-
gesnek mutatkozik ezen kérdés elhatározása: Ad-
dig is , míg képviseleti rendszerünk megállapítat-
nék, mi állásúak, mit képviselők és miként kül-
dessenek zsinatunkra fel , hogy necsak hivatalok, 

hanem általában egyház is képviselve legyen? 
mert különben előre látható, hogy csak egyes 
apró kórjelenségek jövendnek orvoslás alá, 's a* 
gyökeres bajok orvosulatlanul maradandnak. 

Javaslatom igénytelen, de tiszta szívből j ő , 
— csak azt kívánom, szóljon szintolly szívhez 's 
ezeket elfogultság, önzés vagy elhittségnek 
rosz-akarata ne csukják el előle! 

F á y A n d r á s . 

Életképek a1 helv. hitv. tiseántiíli 
egyházkerületből. 

I. 
1845-dik évi jan. 28-ka gyönyörű szép ta-

vaszi nappal vetekedék/s tractualis assessor tisz-
teletes Vezendi Máté urat, — e7 külünben elmé-
lyedett szobatudóst, — kinyitogatva szerte-szét 
fekvő 's egymásra halmozott könyvek alatt r e -
csegő íróasztala mellől, — kicsalá a' tornáczba, 
— hol, egy szalacsi karos szalmaszéken, mellyet 
még rektoriája alatt szerzett, s épen ezért a* 
„pretium affectionis" különös gonddal őriztetett, 
igen jóizüen apricált. 

Felesége, egy régi-törzsökü jó nemes házból 
született, ott tisztaságra, rendre, gazdasszonyko-
dásra szoktatott derék nő, körülbelől mintegy 45 
éves, épen ekkor jött be az udvarról. Megnéze-
gette már fejős teheneit, néhány malaczait; do-
logra hajtotta az istállóban szalmapernye mellett 
henyélő férficselédeit: 's most, a ' nagy számmal 
utána sereglö lármás aprómarháknak akarván a' 
tornáczra nyiló kamarából magot hozni: — hirte-
len mozdulatlan szoborként álla meg. 

Elálmélkodott, külső levegőtől ollyannyira 
tartózkodó férjének e' merészségén. De rövid 
perczek után álmélkodása örömhangban enyé-
szett el. „Hála Istennek! hogy kijöhetett, kedves 
galambom!—bizony, higye meg, ha illy szép 
időben, naponként kijőne abból a' nehéz-levegöü 
tanulószobából: sokkal egészségesbbé lenne." 
** „Most, Istené legyen a1 dicsőség! — vála-
szolá a' már 60 év terheit hordozó tisztes férfiú, 
— igen jól vagyok, kiültem ide, 's ha az udvar 
illy sáros nem volna: talán a1 kis kertbe is lesé-
tálnék." 

„Oh, galambom! ez nem baj u — mondá öröm-
telve a'serény társ — leánycselédének nagy-hir-
telen kiadá az aprómarhák számára szükséges 
mennyiségű tengeri- 'sbuza-szemeket; az udva-
ron barkácsoló harangozóval pedig, száraz szal-
mából 's izékből, a' parokhialis udvar végén sö -
vénynyel kerített kis kertig, pallót készíttetett. 
Ez alatt maga, férjének hálósapkáját kihozta, ka-
lapja alá fejére 's fülére húzta; lábait azon sü-
vegcsizmába, mellyet, ha a'szomszédvárosban 
termékeit árulgalta, önmaga szokott használni, 
nagy ügy gyei-bajjal bele férkeztette •, sötét szür-
ke posztóju, köröskörül fehér farkas-prémübundá-



ját ráadta, 's kibeszélhetlen örömérzettél kisérte 
férjét Istennek szabad ege alá. 

De alig mehettek néhány lépésnyire, az utczaj-
tó nyílik, — becsapódik —, 's a' csattanásra az 
udvaron szerte-szét fekvő ebek, a'falusi rendőr-
ség e' hü éjjeli drabantjai, fölriadnak. Fele az 
ismeretlen farkasbunda körül ugrál félbátorsággal; 
fele az utczajtón bejött egy pár embert szorítja 
falhoz. — Baj azonban nem történt. Férjét a' 
dühös állatokat is egy-két szavával lecsillapító 
nő, a1 bejött egy pár embert pedig a' konyhából 
kiszaladt leánycseléd megmenté; 's ez utóbbi az 
idegen férfitól átvévén egy levelet, azt tisztele-
tes úr kezéhez nyújtotta volna, de a' gyöngéd nö ; 
nehogy férje kibontakozván, meghűljön, maga 
vette el, 's az idegeneket egy fertálynyi várako-
zásra kérte. 

„Édes lelkem! — mondá, szívességet mél-
tányló hangon, a' tisztes férfiú — csak menjünk 
vissza. Nem szeretem az embereket várakoztatni. 
Hivatalos kötelesség elöbbvaló mindennél." 

Engedett az engedni, talán kártékonyságig 
engedni, szokott jó nő, s férjét dologszobájába 
visszakísérvén, a' pecsétet ollóval felvágta, a' le-
velet egy pápaszemmel együtt átadta, 's míg férje 
azt olvasá, ö a' szobában rakosgatott, törölgetett. 

A' levelet egy szomszéd-pusztán lakó földes-
úr, maga is tractualis assessor, irta. Népes ud-
vara, a' cselédséghez tartozókat is számítva, 130 
egyénből, 's mint leánygyülekezet, Vezendi Máté 
lelkipásztorkodása alatt állott. A' levél szóról 
szóra ez volt: 

Tiszteletes assessor uram! 
A' vallást tárgyazó új törvényczikk me-

gyénkben még csak tegnap-elött hirdettetett ki, 's 
ime, már az én kicsiny udvaromban is találkozott 
egyén, ki azon szabadságot, mellyet hitfelekeze-
tünk, törvényes szent uton, Isten jóvoltából meg-
nyert, használni kívánja. Ez egyén görög catho-
lica vallású „Kádár Ágnes", ki reformált ,,Nyiri 
József" nevű gazdám által eljegyeztetett, 's hi-
tünkre áttérni akar. A' leány több évek óta szol-
gál udvaromban. Jól ismerheti, legalább szemé-
lyében, tiszteletes assessor uram. Midőn isteni 
tiszteleten házam népe megjelent, mindig leány-
káim mellett szokott ö állani. Sokszor hallgatta 
már ö tiszteletes assessor uram épületes ta-
nításait. 

Kérem ezek szerint tiszteletes assessor ura-
mat, hogy miután én őket a' teendők felöl már 
értesítettem, 's két, általuk választott, tanúval a' 
görög catholicus plebanushoz el is küldtem : a' 
további gondoskodást folytassa A' kiadandó bi-
zonyítványt vegye kezéhez, 's annak idejében e' 
párt copulálja ! 

Többire s a' t. alázatos szolgája 
S e l y m e s y Z s i g m o n d . 

„Hm! hm!" mormogá az öreg, ' s a'levelet 
átolvasás végett hitvesének is átadta. Majd fel-

sóhajtott. „Hála Istennek ! áldassék a' kegySmes 
király ! áldassék a1 bölcs tövényhozó testület! Oh, 
be jól esik, vallása mellett igazán buzgó léleknek, 
e' lelkiösmereti szabadság tudata! Oh milly szent 
öröm emelkedik élénk erővel bágyadt szivemben! 
Halálom is boldogabb leszen. Simeoni lelkesülés-
sel mondhatom végnapjaimban: Uram! békével 
bocsátod el a' te szolgádat. Látták az én szemeim 
a' te idvezítésednek örömét"; 's egy-két hálaköny 
gördült alá arcza barázdáiba. 

Szelíden törlé le a' gyöngéd nő e' drága 
cseppeket; 's férje kívánsága szerint, az idegen 
párt beszólította. 

„Isten hozott, édes gyermekeim!" köszönté 
őket az öreg Vezendi Máté, 's egy hárskannpén 
helyet mutatott nekik. 

A' nö házi dolgainak folytatása végett, eltá-
vozott. A' tisztes férfiú pedig, mintegy 10 perczig 
tartott, szivhez és észhez intézett beszéd után. a' 
görög catholicus plebanus által kiadandott bizo-
nyítványt kérte tölök. 

,,A' plebanus úr nem adott, — válaszolá a* 
leány— hanem a 'két tanú adott. ímhol van! tes-
sék megnézni tiszteletes nagy jó uram!" 

A' prédikátor átolvasta. „Jól van, édes gyer-
mekeim — mondá szelíden —. Elég ez. Azt 
előre lehetett gondolni, hogy a" plebanus urak illy-
nemii bizonyítványokat nem igen örömest adnak. 
De, hát aztán, mondott-e valami okot a' bizonyít-
vány megtagadására?" 

„Mondott bizony, tiszteletes nagy jó uram! — 
válaszolá a" leány—. Elébünk tette a1 törvényt, 
hogy olvassuk. És a' törvényben egy betűvel 
sincs említéstéve,a'görög-szertartásuakról, csak 
a' római catholicusokról. Ö rá 's én rám — azt 
állította — e' törvény nem tartozik." 

A' tisztes lelldátya e' betüsdi kifogáson mo-
solygott. Majd fölkelvén székéből, asztalán, köny-
vek 's irományok között, keresgélt; míg végre 
megtalálta az új törvényczikket, mellyet ö a' 
Selymesi úrral közösen hordatott hírlapból, min-
den betűre, még a' vonásokra is figyelmezve, 
gondos vigyázattal kiirott vala. — Megnézi, 's 
láíja, hogy a" görög catholicusok csakugyan nem 
említtetnek meg különösen a' törvényben. 

Száz különféle gondolatok rajzottak fel egy-
szerre eszében, melly gondolatokat részint theo-
logiai tudománya, részint életbeli tapasztalatai 
akaratlanul költötték fel; 's mellyeket hirtelen, 
ugy, hogy határozottan mondhassa ki értelmét, 
összeegyeztetni nem tudott. — A'jegyespárnak 
tehát bizonyos napot tűzött ki megjelenés végett; 
— 's miután, ezek eltávozván, egyedül maradt, 
gondolatait kezdte rendbe-szedni, majd le is irni. 

Előbb, theologiai tudományos ismeretei sze-
rint, azokat jegyzé fel, mik a' görög szertartá-
siaknak római catholicusokkali egyesiilésök főbb 
pontjait 's különösen magyarországbani kölcsö-
nös viszonyait 'stb. tárgyazzák. És ezen prae-



missákból kijött a* consectarium, hogy „af görög 
egyesültek is pápisták; *s épen ezért, törvénye-
sen, a' római cathoüeusokkal együtt értendők " 

Majd a' vallási régibb törvényczikkek egyes 
szavaiból keletkezett vitákat, százados bajokat 
sorolta eleibe a' tapasztalati élettudomány; — 's 
midőn ezek fölött elmélkednék - : zörej hallik kn 
vül az udvaron; — egy-két perez múlva fölnyí-
lik szobája ajtaja *s négy , vidékbeli idősb és 
ifjabb, prédikátortársai után, édes anyjának karján, 
belép fija is, ki mintegy öt órányira fekvő népes 
és müvelt-közönségü ekklézsiában, fél év óta, 
rendes prédikátori hivatalt viselt. 

H. 

Az ifjú Vezendi Pál nemével a' legbensőbb 
fiúi tiszteletnek közelített édes atyjához, 's miu-
tán annak előbb kezét, majd arczát is megcsókolá, 
a' rajta, pillantani sem akaró szemekkel 's ezek-
ben örömkönyekké olvadozó érzelmekkel csüggő 
édes szülék között helyet foglalt. 

Vezendi Máté házassági életének legelső évé-
ben nyerte Istentől ez egyetlen fiját, kit, ugy a' 
léleknek szép tehetségei, mint a* testnek külső 
kellemei, egy látásra is hathatósan ajánlottak min-
dennek, ki az emberben embert akar 's tud be-
csülni. Atyjának nagy tudományossága öt már 
gyenge korban barátjává telte a' könyveknek ; 's 
ifjúsága éveiben iskolai kitűnő szorgalma, sok-
oldalú olvasottsága által a' leghatályosb férfiak 
figyelmét megnyerte. Az a' szives ragaszkodás 
pedig, meliyet atyja iránt a* békefalvi gyülekezet 
tagjaiban tapasztalt , előtte a' lelkészi hivatalt 
nagybecsüvé emelte. — Anyjáról, néhány ne-
mes családokkal rokonsági viszonyban állván , 's 
ezeket több izben meglátogatván: mind az ezek-
ke l , mind a' nálok ollykor-ollykor megfordult, 
vagy általok megtisztelt uraságokkal együtt-tár-
salgás, nemcsak megmentette öt a' pedant tudó-
sok nyavalyájától, nemcsak lesimította a' colle-
giumi ügyetlenség és szegletesség sértő hegyes 
köveit: de valóban kellemes és kedves társal-
góvá képezé. — Egyetlen fiu levén , ohajtották 
szüléi minél előbb örömét érni; 's iskolai pályája 
után saját költségökön kiküldték a' tudós külföld 
nevezetesebb iskoláiba. Honnan megjővén, a' 
még csak 27 éves ifjút egy, fentebb már említett 
népes és müvelt-közönségü egyház rendes pré-
dikátorául elválasztá. 

Elválasztatásakor öröm volt-e nagyobb az 
egyházvidékben, vagy boszúság?: meghatározni 
nem merjük. Örültek, kik a' vallásnak és szol-
gáinak ügyét igazán szivökön viselék : kiket csak 
önérdek vezérelt, kiket csak kenyér kötött a' 
lelkészi hivatalhoz, kik a' „zsiros"-nak nevezett 
ekklézsiára vágytak, — ezek boszankodtak, 's az 
ifjú Vezendi szerencséjét nem saját érdemeinek, 
de atyja tekintélyének 's széles-ágazatu rokon-
sági viszonyainak tulajdoníták. 

A' boszankodók száma azonban, már csak 
azért is, mert az ifjú a* környékben minden elő-
kelőbb úri társaságokba meghivatott,—főkép pedig 
azért, mert az egyházkerületi főpásztor kegyei-
ben erősen állott, lassanként ugy leolvadt, hogy 
hivataloskodása első évében, 1845-ki jan. 26-án 
„Pál" napra, rosz út daczára is, az egész egy-
házvidékböl csaknem minden lelkészek hozzá 
gyűltek. 

Jó szív, tisztelkedési vágy, önző számítás 
késztette-e a1 lelkész urakat e' látogatásra ?: mi 
nem tudjuk, mert sziveket és veséket vizsgálnunk 
nem adatott. Ennyit azonban biztosan állíthatunk, 
hogy az öreg Vezendi Málé négy vendégei *s Pál 
útitársai közöl csak egyetlent mondhatni a' Ve-
zendi-család *s különösen Pál igaz barátjának. 

Ez Bátori Sámuel, ki ezelőtt mintegy 10 év-
vel, Vezendi Máténak néhány hónapig tartolt be -
tegeskedése alatt, Békefalván káplánkodott, V 
's mind magát a' ritka párt, mind a' hozzájok mél-
tó fiút közelről megismerte, becsülte; kihez v i -
szont Vezendiéket benső lélekrokonság fűzte. 
Bátori Sámuel ékes szónok's tiszta, feddhetlen-jel-
lemü férfi volt, de tudományát, az e' tekintetben 
dús Vezendi Páléhoz hasonlítni sem lehetett. 
Ö tehát nyereségének tartotta a' tudós ifjúvali 
együttlétet, sokat tanult ö ettől, midőn utazási 
jegyzeteinek felolvasása által mulattatva közlötte 
vele szép ismereteit épen olly tárgyakról, mellyek 
Bátori lelkének különösen kedvencz eszméi valá-
nak. Beszélgetésök mindig a' kor kérdései körül > 
foglalatoskodott. 

Kémlelő szemekkel ült Bátori mellett egy 
hizott-hasú, alacsony-termetű, bibircsós-ábrázatú, 
egy-egy pikszist kiszippantó veres orrú, öszbe-
vegyült férfiú, tiszteletes „Szarvas Jakab" úr. 
Fogai elölről kihullottak, 's pipaszárának vastag 
puszpángfa-szopókáját ujjnyi széles ajkaival szo-
rította szájába. Bokrosán eresztette dohánya füst-
jét orrán száján,'s maga elöl a" füstfelleget egész 
passióval fútta Vezendiné orra alá, kivel épen 
szembeesett. Vezendiné egész illedelemmel, férje 
körül a' másik oldalon keresvén foglalatosságot, 
helyéről fel 's férje mellé állolt. Most még na-
gyobb hójagra fuvódott tiszteletes Szarvas úr or-
czája, 's különben kerekded-alaku feje egy széles 
ovállá képződött, míg végre, aeolusi tömlőjéből 
kizúdult levegőnek, sikerült a' füstöt ismét Ve-
zendinéig juttatni. Ez maga, bár nehezen, de csak 
eltűrte volna a1 füstnyelést, de férjének gyönge 
melle meg nem bírhatta azt, 's elkezdett köhögni. 
A' gyöngéd nő szelíden más szobába kérte f é r -
jét, hogy miatta a' dohányozó vendégek mago-
kat ne zsenirozzák. 

„Hogyhogy, kedves komám-asszony! —mon-
dá Szarvas ú r , — talán csak nem a' dohánytól 
köhög tiszteletes collegurarn? Legalább az enyém-
töl, tudom, nem köhög. Illyen jó dohány az egész 
tractusban sincs. Gyenge, muskutáj. Ezt leányom, 



én kedves édes Lillácskám termeszti, *s olly 
nagy mennyiségben, hogy évenkénti ruházata ki-
telik a* tiszta jövedelemből. Pedig kiki tudja, mi-
kép ruházkodik az én Lillám. Az idén is vett 
atlacz-krispint, tollas kalapot, „ringaufi" czipö-
ket, portölö (pour de la in) ruhát, korollarium 
nyakbelit (korall) 's ki sem tudom mondani, még 
miket. — Ah! a' leány fölötte ügyes. Alig hallja 
meg a' legátusoktól az új dalt, guitarreja mellett 
egyszerre elénekli. Hát a' tánczban ? most is a' 
tekintetes uraság kisasszonyaival együtt a' f a r -
sangra valami „Unio(í tánczot , meg lánczot 
(unión quadrille, la lance!) tanúi; 's minthogy 
nincs elég férfi: Lillámat telték gavallérrá. Ha! ha! 
ha! Nem is adnám egy faluért, ha ez a' leány fiú 
volna. — No de jó ez igy is, vagy tán még 
jobb, ugy-e kedves komám asszony? — A ' kinek 
fija van: annak meg leány kellene." 

Tiszteletes Szarvas urnák leányáróli enco-
miuma mikor végződött volna : ezt nem tudjuk. 
De bizonyosan ott végződött volna, hogy, bár 
leánya, általában véve, irtódzik a' férfitól, mihelyt 
pap,'s bárö maga is jobban szeretne világi hely-
zetű vöt: Vezendi Pálnak még is, mint kivétel-
nek, aligha szerencsés nem lenne bekopogtatása. 

Mielőtt azonban ide jutott volna Szarvas úr 
messziről kezdett oratiója: Vezendiné, az ebéd 
siettetését adván okul, engedelmet kért 's e l -
távozott. 

A' távozónak, tüstént utána, 's egy ugrással 
melléje termett a' vendégek harmadika, egy min-
den bírálaton alul levő ifjú; — különben káplán; 
— tiszteletes Szarvas Jakab úr káplánja, „Macs-
kási Ágoston", kinek megparancsoltatok, sub 
poena amotionis, hogy Vezendiné előtt Szarvas 
Lillát a' csudálásig dicsérje. 

Ez ifjú káplán úr, érezvén talán, hogy öt nem 
illeti tisztességes prédikátori öltözet, vagy „che-
valier comme il faut" szabály szerint a1 tisztele-
tes Lilla kisasszony kegyének megnyerhetése t e -
kintetéből, fatalis harlequint játszott. Épen most is, 
jan. 28-kán egy tarkakoczkás nadrágban, ever-
lasting-topánban, feketés szinü, de világos kék 
üvegből készült kettős gombbal összeakasztott 
frakkban, mellynek szennyes gallérára ingének 
széles galléra hanyatlott ki, 's egy szürke lóször-
sapkában kisérte, az ős typusú kaputrockban, 
kordován csizmaszár alá húzott flanell bélésű 
nadrágban, 's arasznyi széles kravatliju fehér 
nyakravalóban, fodros sapódlival, megjelent prin-
cipálist. 

A'negyedik vendégnek, Jámbor József gy—i 
prédikátornak ábrázatán neme a' búsongásnak 
komoly vonásokban mutatkozott. E ' férfiú már 
30 év óta folytatá hivatalát, híveinek lelki szük-
ségeit mindig megelégítve, a 'gy—i ekklézsiában. 
Soha, sem rágalom, sem irigység nem emelt el-
lene panaszt. Csak a' közelebbi lefolyt évben si-
került egy külsőképen ügyes, 's talán mindenre, 

de tanításra épen nem alkalmatos, gyermekek kö-
rül türelmetlen, rektornak ellene pártot alakítani. 
— A' helységbeli nótárius egyetlen leányát 's 
ezzel együtt a 'gy—i predikátorságot megnyerni, 
czélul tüzé, az első tekintetre még, a' legnagyobb 
emberismeröt is, megcsaló külsejű rektor. Álnokul 
rágalombeszédek koholását fogta a* prédikátorra, 
's előbb a' nótáriust, majd ez által, a' helységnek 
tőle függő Iakosit lázasztotta az ártatlan pap ellen. 

A' nótárius sógorságban volt az esperessel. 
Innen, a' nótárius és esperes között, a' szegény 
egyházi szolga ellen, titokban folyhattak a' ma-
chinatiók. 

Vis et nequitia quidquid oppugnant ruit . . . 
Jámbor Józsefnek is megbukott az ügye, 's a' nél-
kül, hogy tudta volna, ö, vagy más valaki, 
ifmiért": idoközleg, egy épen vacans, de az Övé-
nél sokkal csekélyebb-jövedelmű ekklézsiába, a* 
hat gyermekes apa, esperes úr tiszteletes és ke-
gyes leirata következtében, „átrendeltetik; az 
ekképen megürülendő gy ~ i egyház felőli intéz-
kedés későbbre hagyatván" Hasztalan tudakozá 
ö maga, hasztalanul akárki más, az ártatlannak 
védlöje: „De hát miért történik ez, illy zsarnoki-
lag"? Vállvonítva felelte az esperes : „Uraim! 
ennek igy kell lenni a' jó békeségnek okáért; 
kormányzásom elve az, inkább vesszen egy em-
ber , mint egész ekklézsia zavarogjon ; pedig a" 
gy—i ekklézsia zavarog." 

A' jellemzett négy vendég „Pál" napján jött 
össze az ifjú Vezendinél. Itt társasköri beszélge-
tés közben szóba hozatott az is: „Hallott-e már 
valaki valamit a' tiszántúli h. v. egyházkerület 
jan. 22-ikére hirdetett, 's igy Pál napra alkalma-
sint bevégzett közgyűlése f e l ő l . . . " ? A* meg-
hívó superintendensi körlevélben fontos tárgyak 
jelöltettek ki, 's a'lethargiába sülyedtek is érde-
keltetve érezék magokat. 

Senki sem tudott még semmit. 
A' fenforoghatott közgyűlési tárgyakról med-

dő vitatkozások folytak, mellyeket az ifjú Vezendi 
Pál azon Ígérettel szakasztott félben, hogy ö hol-
napután édes atyját megyen látogatni, 's onnan, 
— minthogy már olly közel esik — átrándúl egy -
házvidéki esperes úrhoz, hirt hallani a' közgyű-
lésről. Majd aztán, néhány nap múlva „Eulália" 
estvéjén, febr. 11-kén, Szarvas Lilláéknál,— 
hová tiszteletes Szarvas úr már ezlött az egész 
úri társaságot meghívá, — körülményesen elő-
adandja a' közgyűlés eredményeit. 

Vezendi Pálnak e' nyilatkozata után, Bátori 
Sámuel, kit a' közügyi dolgok olly nagyon érde-
keltek , tüstént társul ajánlkozott. Jámbor József 
pedig, — kit e' névnapi mulatságba is nem jó 
kedv, hanem azon hír hozott, hogy esperes úr 
gyűlésről egyenesen Vezendi Pálhoz megyen név-
napra, — látván, hogy reményében csalatkozott, 
esedezett, vinné el öt magával, különben gyalog 
kényteleníttetik esperes úrhoz menni, hogy, ha le-



hetséges, a" tractualis visitatióig még, változtat-
hasson valamit szomorú sorsán. 

Igy került össze az egyik kocsibeli három 
vendég. 

Azt , hogy tiszteletes Szarvas úr mi okból 
kisérte az ifja Vezendit haza szüléihez, ugy hi-
szem, mindnyájan tudjuk. Neki az espereshezi 
menetel, hírhallás, több eíFéle, csak ürügyül 
szolgált. 

Fentebb említést tettünk róla 5 mikép Vezendi 
Mátét fontos munka közben lepé meg a'vendég-
sereg. A' gondolataiba elmélyedni szokott öreg 
lelkészt még fija látásáni öröme sem birta kie-
melni jelenleg azok közöl. 0 most is a' vallási 
új törvényczikk mikép leendő életbeléptetésével 
törődött 's egyszerre - mintha villám-
szikrák repültek volna gyenge testére — azon 
hirt hallva, hogy a' Debreczenböl hazatért espe-
reshez készülnek vendégei, ifjúi élénkséggel fel-
ugrik székéből; 's ő, ki évek óta szobáját őrizte: 
tüstént ráhatározza magát az esperes úr meglá-
togatására , hogy igy az egyházkerületi tanács-
nak a' vallási új törvényczikk életbeléptetése kö-
rüli intézkedését minél előbb megtudhassa, és sa-
ját gondolkozása eredményét a' fensöbb rende-
lettel összehasonlíthassa. 

Elképzelhetjük,; inilly öröm hatotta át Vezen-
diné lelkét, midőn, a' vendégeket ebédre szólí-
tandó, bejött, 's exaltált férje, kit máskor karjain 
szokott ebédhez vezetni, e' szavakkal lép eleibe: 
— „Édes lelkem ! én e' társasággal együtt, ma 
estvére, nagy tiszteletű esperes úrhoz átmegyek; 
ugy-e, kedvesem! te is eljössz ? alig tudnám meg-
mondani, hány éve, mióta doctor Buzásinét, lelked 
mását, a' melleltemi örökös ápolgatás miatt meg 
nem látogathattad." 

Vezendiné nem értette a' nagy változás okát 
ö, mint fijába rendkívül szerelmes anya, fija je-
lenlétének tulaidonítá e' nagy változást; azért is 
e őbb tisztes férje arczait csókolgatta meg, majd 
édes fiját ölelte szivéhez,'s mind hárman, egymás 
karjába fűződve, kisérték a' vendégeket asz-
talhoz. 

öátori, még káplán korában belegyökerezett 
szokásból 's egyszersmind tiszteletből hátul ma-
radt, *s látva az öre" Vezendinek simeoni fensé-
ges lelkesülését, minden idegeiben megrázkódva, 
igy sohajtott fel: „Istenem! miért nincs minden 
lelkészinkben e' vallásos szent buzgalom ? miért 
kellett e' férfiúnak az esperesi hivataltól ármány 
által elüttetnie ? . . Hiszen! egy illy férfiú szent 
lelket lehellene egész tractusába ! 

„Bálori úr! — szólítá a' másik szobából, a' 
levesosztást bevégzö szende matróna, a' monolo-
gizálót — hová maradt? Tessék jöni!" 

Bal or i jöt t , és a' helyet, hol káplán korában 
ülni szokott , most is, áldva a' gondviselést, hogy 
öt e' házhoz juttatá, elfoglalta. (Folyt. köv.). 

I s k o l a - 's n e v e l é s ü g y : 
N é p n e v e l é s . 

Sokat lehet a' mai időben a' népnevelésről 
hallani és olvasni; mert alig van az országnak 
ollyan megyéje, mellyben már ez szőnyegre nem 
került volna és a' melly ennek eszközeiről nem 
gondolkozott volna. Annyira közönségessé lelt az 
erről való beszélgetés, hogy még ollyanok is pen-
getik ezt nyelvokön, kik azt sem tudják , mi a7 

nép? miben áll annak nevelése? és mellyek an-
nak nevelésének eszközei ? Ezen kérdésekre való 
felelet legyen azért ezen rövid értekezésnek tár-
gya ; és szolgáljon azoknak, kiknek arra szüksé-
gök van, néminémü világosításul. 

Minden társaságnak tagjait két részre lehetés 
kell is osztani. Egyik részét teszi annak az igaz-
gató, vagy ahol azok többen vannak, az igazga-
tók, akár császári, akár királyi, akar consuli, akár 
más czimmel legyenek azok ékesítve: másik részét 
pedig teszik azok, kik az igazgatásnak magokat 
alája adják, kik is bármennyire különbözzenek 
egymástól állapotukra, hivatalukra, rangúkra, 
méltóságukra nézve, közös névvel népnek nevez-
tetnek ; mint a' rómaiaknál is a' populus romanus 
nevezet alatt mind a" patrícius, mind az equestris, 
mind a' plebeius rend többnyire együvé foglalva 
értetődött; nem ugy, mint a' Tripartitumhan, hol 
a' popnlus neveset, egyebeket kizárólag, csak a* 
nemeseknek adatik. 

Sokan azok közöl, kik a' népnevelésről szó-
lanak, a' nép-nevezetnek ezen kétségen kívül való 
értelmét nagyon keskeny határok közé szorítják, 
a' midőn a' népen csak az adózó népet kívánják 
érteni és értetni. Mi az oka ennek az értelem-
megszorításnak? Minden bizonnyal ez : hogy itt 
a' nevelésről levén szó, és az illyenek magokat 
mar eléggé nevelteknek képzelvén: gyalázatnak 
tartanák magokra nézve, az adózónéppel, melly-
nek, tagadni nem lehet, hogy a' neveltetésre leg-
nagyobb szüksége van, együtt neveltetni. De 
hogy ez csak képzelt gyalázat, és hogy a' nevel-
tetésben való részvétel nem megalacsonyító, ha -
nem inkább felmagasztaló cselekedet, sőt szoros 
kötelesség legyen a1 társaság minden tagjára néz-
ve , azonnal ki fog tetszeni, mihelyt az ember a7 

népnevelésről és annak czéljáról világos és he-
lyes ismeretet szerez magának. 

Mi a' czélja tehát a' népnevelésnek? Ez, hogy 
a' társaságnak minden tagja abban, a'mire hivat-
tatott, lelki és testi tehetségeinek illő kiképezése 
és helyes használása által, az legyen, a' minek 
neki, a7 Teremtőnek rendelése szerint, lennie kell, 
úgymint: jó hazafi, hasznos polgár, Istenét tisz-
telő, vallása mellett buzgó, felebarátit szerető, 
mások szolgálatára kész, mindennek, a' mivel tar-
tozik, megadó, kegyelmes földesúr, hűséges 
jobbágy, jó házastárs, szüléit tisztelő, gyermekeit 
okosan nevelő, hív barát, a' munkában fáradha-



latlan, a1 reménységben tántoríthatatlan, a ' n e -
hézségektől , mellyek magokat dolgaiban előad-
hatják , meg nem rettenő, a' veszedelmek között 
el nem csüggedő, minden jónak barátja és minden 
rosznak ellensége. Es mivel a' Teremtő az em-
bert , más földi teremtések fölött , ezzel a ' j e les 
tulajdonsággal ékesítette fel, hogy a' tökéletes-
séghez mindinkább közelíthet: ennélfogva a 'nép-
nevelés is azon igyekezik, hogy a' társaságnak 
minden lagjait Istenök , embertársaik és önnön-
maguk iránt való kötelességeik teljesítésében elébb-
elébb vivén , ez által azoknak szellemi és anyagi 
jóllétét, és minthogy a1 társaság egyes tagjainak 
jóllétében áll a' társaságnak, a' nemzetnek jólléte: 
tehát a' társasági, a1 nemzeti jóllétet is időről időre 
előmozdítsa. Ezekben áll a' népnevelés; és a1 

melly nép ollyan szerencsés, hogy illyen nevelést 
nyert, annak van életphilosophiája, élettudománya. 

A' népnevelésnek ezen rövid leírása után 
bátor vagyok azoktól, kiket a' sors, a" születés az 
adózó népen felülemelt, ezt kérdeni: Kicsoda az 
közöltök, a' ki ezekben, mellyek a' nevelt népben 
megkívántatnak, a'legfőbb tetőpontra hágott vol-
na ? kicsoda áll közöttök ezekben ollyan mago-
san, hogy magosabban ne állhatna? ki ollyan jó, 
hogy jobb ne lehetne? ki tud annyit, hogy többet 
ne tudhatna ? kicsoda ollyan munkás, szorgalma-
tos, hűséges, istenfélő, felebarátit szerető, hogy 
ezekben elébb-elébb ne mehetne? kicsoda az, a' 
ki észre ne venné, hogy vannak ö benne oliyan 
szokások, mellyeket hogy elhagyjon; ollyan in-
dulatok, mellyeket hogy jobbítson ; ollyan fogyat-
kozások, mellyeket hogy helyrehozzon, mind a' 
maga, mind a' nemzet jólléte egyformán kívánják 
tőle? és hogy kevés szóval sokat mondjak: ki-
csoda közöltök ollyan nevelt, ki elmondhatná ma-
gáról, hogy ő ebbén a' részben a' non plus ultrát 
elérte ? 

Távol legyen tőlem, hogy ezen feltett kérdé-
sekkel tagadni, vagy kétségbe akarnám hozni, 
hogy a' magyar népnek is vannak ollyan nevelt-
jei, a' millyenekkel a1 külföld népei dicsekesz 
nek: sőt. inkább örvendezve teszek én is arról 
vallást, hogy a' maroknyi magyar nép az illye-
neknek mind számára, mind neveltségöknek mér-
tékére nézve a' külföld nagyobb népeivel is mél-
íán vetélkedhetik. De valamint a1 tudósok mennél 
többet tudnak, annál inkább megvallják, hogy sok 
van még hátra, a' mit tudniok kellene és tudni 
szeretnének: ugy a' magyar népnek ezen ne-
veltjei is mennél magosabb polczán állanak a' ne-
veltségnek: annál biztosabb reménységet nyúj-
tanak a' felöl, hogy velek-született magyar öszin-
teségök szerint a' fentebbi kérdésekre önkényt 
fogják ezt a' feleletet adni, hogy a' neveltségnek 
azon mértékétől, mellyre el lehetne és el kellene 
jutni, ök is messze, mások még messzebb, az adózó 
nép pedig legmesszebb állanak; következésképen 
ök sem tartják, mások még kevésbbé tarthatják 

gyalázatnak, — sőt ök szoros kötelességöknek is-
merik, annak kell ismerni másoknak is, hogy a* 
neveltségnek magosabb grádicsára törekedjenek. 

A1 hol mindazáltal nagyobb a' fogyatkozás, ott 
van nagyobb szükség a- fogyatkozást elhárító 
eszközökre. Nem lehet ennélfogva a' magyar nép 
nagyait eléggé magasztalni azért, hogy az adózó 
népre, melly körül, mint említém, a' neveltségnek 
legnagyobb hiánya tapasztaltatik, ebben a' rész-
ben különös figyelmet fordítottak ós fordítanak. 
Voltak ugyan hazánkban eddig is a' nepnevelés-
nek eszközei, mellyeket az adózó és nem-adózó 
nép egyformán használhatott. Illyenek voltak az 
iskolák, mellyeknek ajtai a' népnek mindenik 
osztálya előtt nyitva állottak; illyenek voltak az 
egyházi tanítások, mellyeknek hallgatására hason-
lóul minden ik egyformán bocsáttattak. De a' mily-
lyen bizonyos a z , hogy az adózó népnek nagy 
része ezen eszközöknek hasznára való fordításá-
tól vonakodott: épen ugy nem lehet ezt is tagad-
ni, hogy ezen eszközök sem belső elrendezésökre, 
sem számokra nézve a'népnevelés nagy czéljához 
illendők és elégségesek nem voltak. A' jelenkor 
fijainak hagyatott tehát az a' dicsőség, hogy ezen 
eszközöknek mind czélszerübb elrendezéséről, 
mind számuknak öregbítéséről intézkedjenek. 
Tesznek is hazánk nagyai ezekben ollyan lépé-
seket, mellyek akármelly kornak és nemzetnek is 
dicsőségére válnának; a' midőn, Felséges Kirá-
lyunk kegyelmes parancsolatához támaszkodva, a' 
szüléket gyermekeik iskolába való jártatására kö-
telezik ; a' midőn az iskolai tanítóknak rendelte-
tésekhez illő kiképeztetéséröl gondoskodnak; a ' 
midőn az egyházi tanítókat népszerű erkölcsi ta -
nításoknak tartása mellett, a' gyümölcs-nemesí-
tésnek, a' selyemtenyészlésnek és egyéb, hivatal-
jókkal épen nem ellenkező, sőt annak hasznát 
szélesebben kiterjesztő nemes foglalatosságoknak 
hallgatóik között leendő közönségessé tételére 
buzdítják; a1 midőn kisdedóvó-, és testgyakorló-
intézeteket nyitnak meg a' gyermekek számára; 
a'midőn nemzeti iskoláink számát polgári iskolák-
kal nevelik. Mindezek ollyan eszközök, mellyek 
a' magyar népnevelési új alakba öltöztetik, és arra 
idő múlva virágzást és fényt fognak árasztani. 

De a1 buzgóság, melly hazánk nagyait ebben 
a' részben lelkesíti, a" népnevelésnek még ezen 
kiszélesített határai között sem fér meg. Tudják 
ugyanis ök azt, hogy nem elég a' népnevelést 
csak elkezdeni, hanem az életnek mindenik sza-
kaszán keresztül kell azt folytatni. Illyen czéllal 
tehát a1 tudományok virágoztatására tudós társa-
ságot alapítottak; a1 magyar vitézség bővebb ki-
fejlődésére katona-iskolát építettek; a' kereske-
dés elösegélésére a' szárazon vasutakat tervez-
tek, a' vizén gőzhajókat létesítettek; a' földmivelés 
hasznosabbá tételére gazdasági, a' mesterségek 
előmozdítására ipar-, a' művészet tökéletesbíté-
sére műegyesületeket állítottak; a' bornak,hazánk 
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ezen nevezetes termékének, nemesítésére szőlő-
iskolát, a' jelesebb gyümölcsfáknak minél széle-
sebben leendő elterjesztésére faiskolákat plántál-
tak ; az állattenyésztés, az ipar és a' mü jutalmak-
kal való élesztésére állat-, ipar- és műkiállító 
versenyt rendeltek; és hogy többeket ne említsek, 
hazánknak egy nagy fija, kinek a' népnevelés elő-
mozdítására czélozó bőkezűsége már eddig is or-
szágszerte ismeretes, Istentől vett javaiból — 
mint hiteles kútfő után tudjuk — több százezere-
ket szándékozik nagylelküleg letenni hazánkban 
felállítandó polytechnicum institutum alapjául; *) 
hogy abból, mint kiapadhatatlan kútfőből, a' nép-
nek minden osztályára ipar, szorgalom, művelt-
ség, neveltség,és a' mi ezeknek elválhatatlan tár-
suk , szellemi és anyagi jóllét időről időre bő 
mértékben áradozzanak. Éljenek hazánk ezen di-
csekedése! , kik a' népneveléstöl sem fáradságu-
kat , sem költségöket ennyire nem kimélették 's 
nem kímélik!! éljen hazánk ama nagy fija, ki a' 
polytechnicum institutumnak hazánkban leendő 
felállítását törekedésének nemes czéljává tette! 
hogy hazája *s hazafiai iránt való szeretetének 
dicső emlékét, melly díszére 's tartósságára nézve 
az érczoszlopokat sokszorosan felülmúlja, necsak 
bevégezhesse, hanem gyönyörködve szemlélhesse 
azt is, hogy a1 háladatos nép miképen aratja gyü-
mölcseit azon jótéteménynek, mellynek magvát a' 
hazafiúi buzgóság ö általa hintette el! 

Ezeket tették 's teszik, és ezeknek tevése ál-
tal reménységet nyújtanak hazánk nagyai, hogy 
ezután még többbeket fognak tenni a1 végre, hogy 
a' népet, nevelés nemes czéljai felé vezéreljék. De 
hát mi kicsinyek, kik ebben a'részben a'nagyok-
kal nem versenyezhetünk, csak veszteglünk-e? 
Távol legyen. Érdekes a' czél 's közös mindnyá-
junkkal : közösnek kell azért lenni a' törekedésnek 
is, hogy a' czélhoz közelíthessünk. Ha annyit nem 
tehetünk, mint a 'nagyok: tegyünk annyit, a1 

mennyi telik tőlünk. Ha aranyunk és ezüstünk 
nincsen: van szánk, nyelvünk, hogy ezen intéze-
teket azokkal, kik ezeket nem ismerik, megismer-
tessük ; ezeknek hasznáról a' köznépet, melly 
mindentől, a' mi előtte ú j , csak azért vonakodik, 
mivel azt szüleitől nem látta, meggyőzzük; elfo-
gadására serkentsük, és azok iránt, kik érette 
ennyit tettek 's tesznek, háladatosságra buzdítsuk. 

A' népnevelésben legfőbb figyelmet érdemel 
annak erkölcsi része; mert valamint minden étel-
nek izét a' só adja meg : ugy mindazok a' dol-
gok', mellyek a' népnevelésre megkívántatnak, ez 
által lesznek érvényesek, ha a ' jó erkölcscsel karon 
fogva együtt-működnek. Mindnyájan ugy Ítélünk, 
hogy a' tudományoknak, kereskedésnek, mester-
ségeknek, földmüvelésnek virágzása főhelyet ér-

*) E' czikk régen, fokkal elebb iratotf, mint fiFeliége ke-
gyelmesen intézkedek Polytcchuicum fölállítatasa iránt. 
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demelnek a1 népnevelésnek eszközei között; de 
mikor látjuk, hogy az erkölcstelen tudós tudomá-
nyával a' mások rontására visszaél; a' kereskedő 
fáradságához , költségéhez illendő nyereséggel 
meg nem elégedvén, a' mások véres verejtékkel 
szerzett keresményét igazságtalanul teszi magáé-
vá ; a' mester-ember, éktelenül kívánván a' nye-
reséget, az adásban vevésben csalárdkodik; a' 
földművelő hamis vékát tart, a' hitvány marhát, a* 
rosz gabonát jó gyanánt eladja; mikor, mondom, 
ezeket látjuk, nem kell-e ellenkezőre változtatni 
elébbeniÍtéletünket? vagy legalább illyen-formán 
módosítani azt, hogy a' tudományoknak, kereske-
désnek, mesterségeknek, földmüvelésnek virágzá-
sa a' jó erkölcscsel párosulva főhelyet érdemelnek 
a' népnevelés eszközei között ? 

A' nép erkölcsi nevelésére kell tehát mindenek 
fölött és mindenek előtt figyelmet fordítani. Mi 
által lehet pedig ezt előmozdítani? Az oktatás, 
tanítás, bölcs törvények, jó tanácsok , intések 's 
könyvek szükségesek ugyan a' nép erkölcsi ne-
velésére, de nem elégségesek. Nagy része ugyan-
is a' népnek, életének elsőbb esztendeiben, mely-
lyek a' mások követésének esztendei szoktak lenni, 
annyira hozzászokott a' mások követéséhez, hogy 
mikor már magától is mozoghatna, akkor is mások 
után mozog; mikor már maga is választhatna ma-
gának utat, mellyen járjon, akkor is mások után 
indúl; mikor már maga is tudna a' jó és rosz kö-
zött választást tenni, akkor is a' mások válasz-
tására bizza magát. A'kik mára 'nép között illye-
nek, nem vizsgálják azok azt, hogy mit tartanak 
a' tanítások, mit parancsolnak a' törvények, mit 
foglalnak magokban az irott könyvek, tanácsadá-
sok, intések ? mivel ezeknek vizsgálása munkába 
kerül az elmének, a1 melly munkát pedig nem 
örömest veszi magára az, a' ki ahoz nem szokott; 
hanem csak azt nézik , mit cselekesznek mások? 
és a' mit másoktól látnak, annak, és nem amazok-
nak van reájok nézve kötelező ereje. Miképen az 
utazók a' czéljokra vezető utak közöl nem az 
egyenes, hanem a'tört utat választják, mivel azon 
minden godolkozás nélkül haladnak egymás után: 
épen igy követik az emberek egymást a' cseleke-
detekben. Ez az oka, hogy az illyenek, ha meg-
kérdeztetnek, cselekedetöknek egyéb okát nem 
tudják adni ennél, hogy mások is akképen csele-
kesznek. 

Jó példa kell azért, a' fentebb említettek mel-
lett, a' népnek erkölcsi nevelésére ; mert ha a" ve -
zérek, kik után a' nép indúl, jók: jók lesznek 
azoknak követői is. Jó példa nélkül a' szóval való 
tanítás a' népre nézve sikeretlen, az irott köny-
vek nem építenek semmit, a' törvények kőtelező 
erejöket elvesztik, az intések, feddések, dorgálások 
a' szivre nem hatnak; mert avvagy hiszen-e av 

nép annak a" tanítónak, kinek szájának tanításai-
val kezeinek cselekedetei, szivének indulatai el-
lenkeznek? beveszi-e azt a' tanácsot, mellyel 



magok a' tanácsadók nem követnek? engedelmes-
kedik-e azoknak a' törvényeknek,metlyeket magok 
a'törvényadók megrontanak? és mikor a'fösvény 
adakozásra, a' kevély alázatosságra, a' rest szor-
galmatosságra, az embergyűlölő felebaráti szere-
tetre, a' hazug igazmondásra, a' csalárd az igazság-
nak követésére, a'vallás parancsolataival nem gon-
doló a' kegyességre és isteni félelemre inti a' né-
pet : vájjon nem méltán ezt mondja-e az intőjének: 
Orvos! gyógyítsd meg elébb tenmagadat. Te kép-
mutató! vesd ki először a' gerendát szemedből, és 
azután gondoskodjál arról, hogy atyádfijánaksze-
méből a' szálkát kivessed. Te, ki másokat nevelni, 
jobbítani, boldogítani akarsz : neveld, jobbítsd, 
boldogítsd elébb tenmagadat! De midőn látja a' nép, 
hogy a' melly utat neki mutatunk, magunk is azon 
járunk; a' melly tanácsot neki adunk, magunk is azt 
követjük; a' melly jóknak követésére öt buzdítjuk, 
magunk is azokat gyakoroljuk; a' melly roszak-
nak távoztatására öt intjük, magunk is azoktól 
őrizkedünk : mikor, mondom, ezeket látja a' nép, 
társul adja magát hozzánk mind a' jónak követésé-
ben, mind a1 rosznak távoztatásában; és illyen 
módon mindinkább-inkább közelít hozzánk az er-
kölcsi neveltségben. 

A' nép nagyaié itt is a' dicsőség, melly sze-
rint a' nép erkölcsi nevelésére jó példaadásukkal 
legtöbbet tehetnek. Ugy fénylenek ők a' nép kö-
zött, mint a' napa' többi égi testek között; 's en-
nélfogva sok ezeren néznek ö reájok, hallgatják 
beszédeiket, vizsgálják cselekedeteiket, figyelem-
mel kisérik az igazságnak, a' békeségnek, az 
egyetértésnek, a' közjóllétnek előmozdítására czé-
lozo törekedéseiket; és mivel a' példa mennél 
nagyobb személytől adatik, annál hathatósabban 
munkálkodik: tehát minden jó példa, melly a' nép 
nagyaitól jő alá, ollyan elhintett mag, melly egy-
szerre többeknek szivébe esvén és ott meggyö-
keredzvén, bőven gyümölcsözik a'nép nevelésére. 
Miképen a' fővezérnek bátorsága bátorságot önt 
a' közvitézek szivébe: épen ugy terjeszti a' nép 
nagyainak példája a1 nép mindenik osztálya között 
a ' j ó erkölcsöt. Osztozhatik mindazáltal, sőt kö-
telessége, hogy osztozzék a' nagyokkal a' nép 
erkölcsi nevelése jó példávali előmozdításából 
eredő dicsőségben a' népnek bármelly alacsony-
sorsú tagja is. Mert hol van az az egyén a' nép 
között, kinek gyermekei, atyafijai, baráti, isme-
rősei, jóakarói ne volnának ? Mindezek szemmel 
tartják az ö cselekedeteit, és ugy nézik azt, mint 
mustrát, melly a 'követésre tétetett ö elébök. 
Mindnyájan azért, nagyok 's kicsinyek, gazdagok 
"s szegények, ifjak 's öregek, legyünk jók, hogy 
a' roszak is általunk jók legyenek; legyünk e r -
kölcsileg neveltek, hogy a' neveletlenek is álta-
lunk neveltekké tétessenek! fényljék ugy világos-
ságunk , hogy mások is látván cselekedeteinket, 
dicsőítsék a' mennyei Atyát.! N. N. 

V e g y e s e k . 
Esperes-választás kijelölés nél-

kül 's némi figyelmeztetés az espe-
res és esperesség közti különbség-
re. E' Lap tavali folyamának egyik számában 
közöltetett azon eljárás, melly szerint a• soproni 
alsó egyházvidékben új ev. esperes lön választva. 
A' dologhoz még az itt következőt véltük sorozni 
lényegesnek és kiegészítőnek. 

Világosan megemlíttetni elmellöztetett, hogy 
az esperes választásához itt már a1 superintendens 
úr az egyháziaknak nem candidált, hanem, a' régi 
szokástól eltérve, azoknak szabad választást en-
gedett. És ez ismét olly becses gyümölcs, mely-
lyet a'jelen Lap segített megteremni. E' választás 
körül tehát ama hiba, melly iránt tavai egy espe-
resi felügyelő választásának ügyében, méltó han-
gos panasz emeltetett, ugyancsak nem fordult elő: 
mit épen nem szabad hallgatással elmellöznünk. 
Én legalább, — ha ugy hatalmamban állana, mint 
nem, haza-szerte végig nézném mind a' hibákat, 
mellyek már e' Lap által orvosoltattak, — mind 
azon idves eszméket, mellyek ennek hasábiról a" 
való életbe léptettek: azokat sietnék összegyűj-
teni és tudatni az olvasó közönséggel mindenün-
nen, — hogy ez hadd győződnék meg e' Lapnak 
idves hatásairól. íme! tehát erre itten ismét egy 
örvendetes példa. A' dunántúli ev. egyházaknál, 
a' Rendszer daczára, most már a'szabad-válasz-
tás, espereseket illetőleg, ki van víva; és e' Lap 
igéjének magva e1 helyen és ez ügyben jó földre 
esett. Mellyen midőn nem lehetnem örvendenünk, 
egyszersmind, mellesleg szólván, óhajtjuk, hogy a' 
tisztújítás is, ugyan a' Rendszer daczára, fogadtat-
nék el; és emlékeztetjük az esperességeket, hogy 
gyűléseik tartás-módjában viszont, szabják mago-
kat a' Rendszer kivánatihoz, követvén a' gazdál-
kodási takarékosság elveit, és bevevén igy a' 
képviselést is. Akkor aztán ez ügyben mindenek 
rendén lesznek. 

Esperes és esperességröl levén pedig szó, ez 
úttal alkalmat veszek magamnak, minden illetőket 
figyelmeztetni, miszerint e' két szót és eszmét 
ugyanazonosítni soha sem szabad; ugy külön-
bözvén ezek egymástól, mint elnök és köztársa-
ság , egyén és testület. Melly jegyzést nem ok 
nélkül teszünk; miután a' gyakorlati éleiben, fő-
leg öreg uraink, e'két szót sokszor egymással el-
cserélik és ugyanazonítják, írván pl. körleveleik 
czimein: „Az N. Ni ev: esperességtöl" Követem! 
Csak az N. Ni esperestől, vagy esperesi hivatal-
tól. N e k e r e s d i . 

, Vegyes tiázassági korkérdések. 
A' közelebb elmúlt 1844-ki országgyűlésnek a* 
vallás dolgában hozott czikkelye törvényesnek 
jelentvén ki nemcsak az 1839-ikévótai ' s evang. 
lelkipásztor által esketett, sőt jövőre is esketendő 
vegyes házasságokat; miután alulirt f. e. jan. 
21-kén épen illy vegyeseket (a ' legény róm. kath., 



's a' leány reformáta) esketett, történt: hogy az 
illető cath. templomban is három vasárnapon ki-
hirdetettek ugyan, de a' t. cz. pleb. úr mind a' 
hirdetésröli bizonyítványt, mind a' keresztelő-le-
velet egyenesen és örök időre megtagadta, hozzá 
t evén , hogy soha és egyetlenegy plébános sem 
fog, eltérő juha mellett, bármiféle bizonyítványt 
is kiadni; a' törvényben sem levén erről kötelezö-
leg szó : sőt ha előre tudja , hogy nem nála akar-
nak esküdni: ki sem hirdette volna , mert hol az 
országos törvény, melly ezt injungalná ? — Már 
most kérdeni bátorkodom : 1) Nem merénylet va 
la-e , hogy — mindketten helybeliek levén 's ná-
lunk is kihirdettettek — dimissionális nélkül meg 
eskettem ? Annyit meggyőződve hiszek, hogy a' 
házasság szereteten — hol t. i. a' vérségi vagy 
sógorsági fokozatok nem akadályoztatják — és 
nem a' dimissionalison alapúi Nagyon is anomal 
volna, ha bármelly vallású lelkipásztor önkénye 
a' dimissionális megtagadással kedv szerint kötné 
vagy oldaná a' szent házasságot. E ' jelen esetben 
pedig a' vőlegényes sereg többször eljött a 'meny-
asszonyért, hogy elviszik hit nélkül együtt élni, 
vagy pedig egészen múljon el a' házasság. 2) 
Messze vidékről házasodni kívánókat, hol a' 
személyeket (ha nőtelen-e? nemközel-atyafi-e?) 
nem ismerjük: mikép eskethetjük meg dimissioná-
lis nélkül, ha ez, a1 fölebbi példa szerint, megta-
gadtatik? 3) A' dimissionalist kipótolhatja-e a' 
tanúk bizonyítványa ? mint az átmeneteknél ren 
deli ezt az új törvény. 4) A' kihirdetéstöli vona-
kodás esetében elégséges-e, hacsak az egyik fe-
lekezet templomában hirdettetnek ki ? mert ismét 
nem a' kihirdetésen alapúi a' házasság; a' föl-
mentvény pedig pénzbe kerül, de ha nincs pénz? 
— Adjuk ezekhez: 5 ) A' nagyon tisztelendő cle-
rus önmeggyőzödése ellenére nem áldhatá meg a' 
vegyes házasságokat 1839. óta: vájjon mi pr. pa-
pok, önmeggyözödésünkkel ellenkezőleg, esket-
tethetjük-e a' kath. félt a' Boldogságos Szűzre és 
Istennek minden szenteire? Kövessük-e ezen 
elvet: Legyen neked a' te hited szerint; és pro-
testáns egyházban megzendítsünk-e,az eskü for-
mában, egyházunk tanával ellenkező lant? — 
Hallomásból tudom, hogy újra esketés tervezteték. 
— Prot. tudósaink gyújtsák meg lámpájokat! — 

Ifj V á r i - S z a b ó , 
tisza-várkonyi pap. 

Jótékonyság* Míg a' nagy sokaság han-
gosan vitáz a* népnevelés fontos ügye felett: ad-
dig az értelmiség valódi barátja ápoló kézzel 's 
hatályos eszközzel nyúl a' szent ügyhöz. Igy 
cselekszik Sályiban — Szathmár megyében — t. 
d. Domahidy András úr, midőn az iskolázó gyer-
mekek között az első, jeles szorgalmúnak egy cs. 
aranyat, a' második jelesnek egy kétforintos tal-
lért , a' harmadiknak fél tallért ajándékoz éven-

ként. serkentő jutalomul. E' mellett a' 60—70 
iskolázó gyermekeket folytonosan ellátja i ró-pa-
pirral. Éljen sokáig az emberiségnek illy munkás 
jóltevöje! Vajha e' nemes példa több tehetőseket 
buzdítna, hogy a' népnevelés fölvirágzásához tet-
tel inkább, mint szóval járulnának! Gy. I. 

liegujabban érkezett, G e i b e l K á -
roly urnái szerezhető, kttnyvek: 

Allgemeines christliches Gebelbuch zur F ö r -
derung wahrer Gottesfurcht, von Heinr. Thiele. 
Zürich, 1845. 16-d rét, 279. 1. ára 1 ft. 15 kr. 

Szerző Rómában a' porosz követség mellett 
lelkész, hol egyes evang. utazók által, kik ván-
dorlásuk közben azon egyházaktól, mellyekben 
Ielkiépületet nyerjenek, távol esnek, — megke-
restetvén aziránt,adnanekiekimakönyvet, melly-
böl hétköznap, vasárnaponként, ünnepeken 's kü -
lönböző életkörülményeik között erőt 's vigasz-
talást merítsenek: e' czélra 79 imádságot nyújt 
azok szükségére, kik nem képesek 's képzettek 
könyörögni magok szellemi erejéből. 

Bibelstunden: Auslegung über das Alte Tes-
tamenl, von F. J. Ph. Heim, Dekán in Tuttlingen. 
Erste Lieferung. Stuttgart 1845. 30 kr. 

Iró 20 évi vizsgálódás után a' szent-iráshan, 
vasárnaponként hívei előtt biblia-magyarázatokat 
szokott tartani: ezeket most kiadni kezdi. Ar 

szempont, miből ki-indúl, az, hogy a'fölvett sza-
kaszt elébb külső alakjában vizsgálja 's világosítja 
fel, majd a1 benső jeleneteket 's hatásokat fejte-
geti azok szivében, kikkel Isten foglalkozók, 's 
igy helyhezi 's vezérli hallgatóit a' történtek élő-
szinére 's azoknak eleven nézletére. A' fonal, 
melly által magát Iró vezetteti, Isten folytonos 
működése a' váltság munkájának elkészítése- "s 
végre-hajtásában. Ehezképest nem megy vers-
röl-versre's minden sorra, mint Starkewak régibb 
Synopsisa, vagy Schrödernek (F. W. I.) ujabb, 
bibliai magyarázata. Különbőz a' dolgozat a' 2 
Richterétői, kik régi 's ujabb magyarázókból igen 
sok jót adnak, de egybefüggés nélkül; Lisco és 
Gerlach biblia kiadásaiktól, mellyekben a' magya-
rázatok, szük helyre szorítva, nem kimerítők. 

Christliche Ethik von Dr. G. C. A. Harlesa, 
Dritter Abdruck.Stuttg.1845. 280l . ,ára2f t . 15kr. 
Ismertetve vala mult évi Lapunkban 's most csak 
annyit említünk, hogy e' munka, rövid idö alatt, 
immár harmadszor nyomatott, — nem nyerhetvén 
szerző annyi időközt, hogy az első kiadáson j a -
víthasson, — tehát változatlanul. 

Igaz í tás . Akár a' betűszedő, akár én — 
kinek vállait nem egy mázsányi tereh nyomja — 
követtem el a' hibát, minden esetre nyilvánítanom 
kell: hogy Lapunk f. é. 4-ik száma szerint ugyan 
P. I. úr^ tényleg azonban Sz. K. könyvnyomó úr 
késlelteti 's tartja véka alatt a' maradandó becsű 
catechisatiókat. V. Sz. S. 
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Nosce te ipsum ! 

TARTALOM: Egyház, állományhozi viszonyban, okosság jogtani 
pontból , szemlélve. V i l á g v á r i . — Zsinat. Nyilt jegy-
zetek Dr. Ferenczy J. nyilt levelére. J a k a b f a l v a y 
A n d r á s . — Életképek a' helv. hitv. tiszántúli egyház-
kerületből. — Iskola- 's nevelésügy: Az evang. falusi is-
kola F. Lövőn. Wiminer Á g o s t o n . — 

ü^ylmz 5 állontáiiyhoxi viszonyban, 
okosság jogtani pontból, szemlélve. 

(Folytatás.) 

Az egyház feje nem lehet egyszer*-
mfnd állomány feje is. 

Minden kétségen kivül egy illy halalom, — 
melly szerint tévelygés, indulatok, hajlandóságok, 
söt szenvedélyek alá vettetett egy vagy több 
embernek is, az egész ember-élet világában fel-
található, söt kigondolható, minden természeti, 
polgári és egyházi, testi és lelki eszközök birto-
kában vannak — egy illy hatalom, mondom , 
mellynek roppant terhét megbirni, rengeteg nagy-
sága veszedelmeit meggyőzni, szédelgös magos-
ságán ingatlanul megállani nemcsak bajos, de épen 
lehetlen,az erkölcsiség,vallás és szabadság világá-
ra nézve általánosan veszedelmes. Soha nem taná-
csos azért megszenvedni, hogy nyomorult halan-
dó és bűnös teremtés, hozzá mindenekben hasonló 
embertársai felett, illy véghetlenül magos hatalomé-
ra emelkedjék, — mint a' ki ez által a' világi és 
lelki kény-országlásra, a' csupán gondolkozás és 
lelkiösmeret szabadságán alapulható jog, erény és 
vallás országai elnyomására, legtágasb nyilt ka-
put talál. A' honnan az egyház feje ne legyen 
egyszersmind állomány feje is, olly rémség, melly-
nek, mint egy-fejünek két-teste, t. i. állomány és 
egyház, vagy mintkét-testünek egy-feje volna 
(monstrum per excessum et per defectum); a' minek 
csupa gondolása ismegfagylalés elhalványít: ha-
nem az egyházi hatalom legyen merőben külön-
választva a' világitól, hogy egyfelől az egyházi 
zsarnoktól — kerkopithektöí — üldöztetett egy-
ház-tag, menedéket és bátorságot kereső,- folya-
modhassák az állománynak, épen a ' jog oltalmára, 
fen-álló külön-hatalmához; másfelöl az állományi 
kényúr által jogaitól megfosztott és halálra nyo-
morgatott, szerencsétlen alattvaló is, az egyház 
idves kebelében, enyhülést, legalább utolsó lelki 

vigasztalást, találhasson. Ismét mondom, és ezt — 
mii öl az emberiségnek, a' hitdüh és hitkórság 
miatt, századokig eltemetve hevert, testi 's szellemi 
java függ — jól meg kell jegyezni's fontolni, hogy 
az egyház feje ne legyen egyszersmind állomány 
feje is, hanem attól egészen különvált személyes-
ség; mert különben, mind a' két fenebb említett 
eselben, a' bőszült oroszlán vagy dühös fene-vad 
tátongó szája nyeli be , az elnyomatlatásában 
nekie panaszló ártatlant, kinek az a' szerencsétlen-
ség is halálos bűnül tulajdonítatik, hogy az el-
nyomó ellen épen magának az elnyomónak pa-
naszol. — 

Az egyház a* állományhoz aláren-
delés! illetvényben van. 

Jóllehet a' láthatlan egyház felül van az állo-
mányon; de a' látható egyházzal egészen másként 
van a' dolog. Mert ugyanis e'világon, minden 
tekintetben, még egyházilag is, mindenek előtt, 
az emberek jogszerinti illetvényeiknek kell meg-
ismertetni , meghatároztatni és oltalmaztatni. 
Ezen tétel, erk. szempontból véve, az okosságnak 
legelső és mulhatlan kívánsága, mellyet a' ki nem 
akar teljesítni: az vagy gonosztevő és csaló, vagy 
szerencsétlen megcsalatott, babonás és rajoskodó. 
A' közbátorság az egyháznak, vallásnak és 
erénynek, és igy minden boldogság- 's idvesség-
nek is, vezér-eszméje — regulativuma v.direc-
toriuma —. Ezt jól észbe kell venni, hogy, 
sem az állomány sem az egyház kedveért, semmi 
ne történjék a'jogok bátorsága ellen; mert az oly-
lyán jóllétei, boldogság és tökély, melly annak 
megsértésével eszközöltetnék, magával ellenke-
zik , magát lerontja, és igy csupa képtelenség, 
vagy chiméra. Tehát az egyház is, mint külső 
társaság, szükségesképen alá-vettetett az állo-
mánynak, mint jogbátorságosító intézetnek, melly 
nélkül semmi természeti és erkölcsi jó nem lehet-
séges állandóul az ember-világban. E' szerint, 
mivel minden állomány egy magában tökéletesen 
elvégzett erk. egész, mellynek saját személyes 
önlétére, szabadságára és annak fentartatására, 
akármelly más idegen állománytól, és annak be-
folyásátló, független joga van, mivel az állomány-
ban államány — status in statu — nem lehet: — 
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tehát az állomány fejedelme kétség- kivül főfefoi-
gyázója (summus inspector s. episcopus; melly 
szó itt nem püspököt vagy főpapot teszen, de 
csak a' kitett eredeti jelentésben vétetik) és oltal-
mazója (protector) minden, az ő állományában 
kebelezett egyházak 's iskolák jogainak is, és az 
ő törvényszéke, jog-megbántási esetekben, vagy 
jogfeletti vitákban, legfelsőbb törvényszék (fórum 
supremae instantiae), mellyhez, elégtétel és igaz-
ság-szolgáltatás végett, folyamodni mindenkinek 
olly tökéletes joga van, hogy öt attól erőszakosan 
eltiltani, vagy egy illy folyamodást tettlegesen 
kétségbe hozni nem egyéb, mint kitünöleges j og-
megbántás (laesio jurisper excellentiam), és állo-
mány egységét bontó felségsértés vétke (crimen 
laesae majestatis). 

A' vallás belső tárgyal neitimi földi ha-
talomnak nincsenek alávettetve. 

De a' mit fenebb mondánk, az koránsem azt 
teszi, mintha a' fejdelem a' vallás belső tárgyai-
nak, u.m. az érzések-, meggyőződések- és gon-
dolatoknak is kényszerítő ura és fejdelme volna. 
Mert azok, minthogy magától az Istentől, a* min-
den lelkek lelkétől is szabadon hagyattak, és csak 
a' belső vagy lelki-világ szabadság-törvényei 
szerint igazgattathatnak, még kevesbbé lehetnek 
alávettetve az állomány kényszerítő hatalmának. 
Még kevesbbé, mondom, mert az állományi hata-
lomnak, okossággal egyezőleg, egyéb czélját nem 
gondolhatni, mint a' polgárisággá alakult embe-
riség jogainak bátorságosítását, és csupán ettől 
függő testi és lelki jóllételét, boldogságát és töké-
letesedését. Már, ha az állományi fejdelem nem 
ezt eszközli, de a' helyett inkább ellenkezőt mü-
vei, t. i. bátorságtalanságot, nyomort és minden-
nemű ínséget áraszt: akkor ö saját erk. czélját, 
mellyért van s melly nélkül neki létezni nem le-
het és nem szabad, eltévesztve, azzal együtt ma-
gát és az állományt is elveszti. Ha csupán földi 
vagy testi tárgyakra tartozó, csekélyebb-érdekű 
*s értékű, jogokat is megsérteni nagy — meny-
nyivel nagyobb — vétek a' sokkal fontosb és lelki 
nemesb életet illető jogok megsértése ? Hol van-
nak pedig, a* jogok világában, eredetibb éslénye-
gesb jogok, mint a' gondolkodás, vallás és lelkiös-
meret szabadságának, másoknak soha el nem ide-
geníthető , sem tölök meg nem szerezhető, jogai, 
mellyek az ember legbelsőbb, legszabadabb és, 
hogy ugy szóljak, legtulajdonabb tulajdonát, és 
mintegy az ö szentek-szentét vagy az istenkép-
nek legfőbb vonásait teszik. 

Quae versantur nempe intra penelralia Vestae, 
's mellyekröl ő , Isten 's öntudás törvényszékén 
kivül, sem mennyen sem földön senkinek semmi 
számadással is nem tartozik. (Folyt, köv.) 

V i l á g v á r i . 

í£stnat. 
(Nyilt jegyzetek Dr. Ferenczy Józsefnek e' Lapok 5-dik 

számában közlött nyilt levelére). 

Dr.Ferenczy és én gyakran perelünk együtt,de 
azért szeretjük egymást: én öt indolentiával és im-
provisatióval szoktam vádolni. A' mult öszszel r e -
commendatiót kért magának a'v.gyétöl, és én szé-
kemben mosolyogva gondolám: No már csakugyan 
mozgásnak indúl az én tudós barátom, de fagga-
tásomra sem akarta mondani, merre és hova ? És 
ma, midőn a' zsinatról irott értekezését olvasám, 
felkiáltékl Heureka! a* budapesti Censurára, aka-
rám mondani, zsinatra!! — Ez ismét improvisatió: 
Ítéljenek mások felette! 

Ö, mint protestáns pap és theologia tanára, 
bűnbánatot hirdet, három évi keserves sírásra fa-
kad protestáns egyházunk szomorú és boldogtalan 
állapotáért, — minden áron segíteni akar e' nyo-
morúságon, — kérdőre veszi elhunyt főnökeinket, 
miért nem teljesíték az 1790: 26. törv. 4- ikczik-
két ? azaz, miért nem zsinatoltak ? Az Óramutató 
derék írójával coquetirozik, de majd mind öt, mind 
e' Lapok szerkesztőségét gyanúsítja, hogy a' ké-
születlenség ürügye alatt a' zsinatot hátráltatják; 
végre politizál és kitálalja ama doctrinát, misze-
rint kelljen a' protestáns egyháznak, nolle velle, 
organicus törvényeket decretálni, — Ígérvén, 
hogy, ha ezen projectuma tetszeni fog, többször 
is értekezendik a' zsinatról! 

Minthogy már provocál az én t. barátom, — 
kénytelen vagyok kimondani, hogy nekem az egész 
projectum nem tetszik, és inkább szentül ígérem, 
hogy az indolentiát soha többé elő sem hozom, 
csak cserébe nyerjem azt, hogy többé ö sem 
fog zsinatolni! 

Alkalmul vehetném most ama hajdani schwei-
czi protestáns antistes, most legközelebb a' római 
egyházba tért Hurter-fé\e — Selbstauflösung des 
Protestantismus czimü 's elleneink által már az 
unalomig travestáltatott munkában elszórt gyanú-
sító ijesztő-rémeket megczáfolni: azonban még 
minálunk nem a' doctrináról, csak a' kormányzati 
rendetlenségről van a' szó, és én nem is hiszem, 
hogy Némethon te/ritorialis helyezetéböl a* ma-
gyar alkotmányos és alkalmasint presbyterialis 
gyakorlati életre helyes analógiát lehessen venni; 
mert valamint amott a' theoriát az élet naponként 
czáfolgatja: ugy nálunk is csak egy kis idő kell 
még és békeség, hogy szükségeinkkel megismer-
kedvén, az orvosló szereket önmagunkban felta-
láljuk! Nálunk nincs, nem is kell deus ex machi-
na! az élet organismusa szabadon működhetik! 
tere van, csak az legnagyobb hiányunk, hogy em-
bereink nem figyelmeztek, és sok idő elhanyatlott 
munka és tudomány nélkül! 

Idő-nyereségre van szükségünk! Én őszintén 
hódolok az Óramutató lelkes Írójának, — tekin-
télyének nem is hízelkedem, mert hiszem és t a -
pasztalásból tudom, hogy igazat mondott, midőn a' 



zsinati előkészületekre több évet határozott; tiszt. 
T ö r ö k barátom is practicus szabatossággal 
mérte ki az idő-vesztegetést: de még mindketten 
tartózkodtak mindent elmondani, mert három év -
vel előbb sokról nem is tudhattak, mikről most 
álmélkodva kell hallanunk, — és azt sem hitték 
volna, hogy protestáns pap és theologia tanára azt 
mondja ki a1 világ előtt: száz ember hozzon tör-
vényt 0? magyar protestánsoknak, minden áron 
ollyat, metly felsőbb helyeken megerősítést nyer-
jen! — Én pedig tisztelet-teljes loyalitással hi-
szem és vallom, hogy felsőbb helyeken dolgaink-
ba minden áron nem fognak avatkozni, és hogy 
eddig sem avatkoztak, hálásan kell elismernünk! 

Idő-nyereségre van szükségünk! ezt állítom, 
mint magyar alkotmányos szabadelmü publicista, 
és mint presbyterialis protestáns. Ezen két szerep 
a' nemzeti regeneratio színpadán az én elveim 
szerint ugyanaz és e g y , ki csak egyikét viseli, 
csak fél reformer előttem ! mert valamint státust 
a* státusban felállítani nem akarok: ugy kívánom, 
hogy a' státus az egyháztól és ez amattól az em-
beriség örök fejlődése processusában soha el ne 
maradjanak! mindkettőnek meglevén maga köre, 
tere és kötelessége. 

Itt már ne tagadjuk, hogy mi magyar pro-
testánsok el vagyunk maradva a' státus felvilá-
gosult törekedéseitől: holott, a' reformatio elvei 
szerint, meg kellett vala ezt előznünk, vagy vele 
párhuzamosan haladnunk! Ez különben európai 
panasz: de nem hiszem, hogy a' német protestáns 
papságra ugy illenék, miként a'franczia katholikus 
clerusra és sok tekintetben mireánk! Csudálatos 
dolog! a' magyar protestáns aristocratiának és 
papságnak régtől fogva derék nevelő-intézetei 
vannak, korszerű könyvtárai, és a* német nyelv 
tudománya birtokában: mi kellett több ? — Még 
is elmaradt! 

Ugy van! hogy a* törvényelötti egyenlőség 
ós közteherviselés nagy eszméinek nem sokára 
szerencsés gyözedelmét be kell várnunk! Ezek 
két megelőző föltételei a' protestáns egyház o r -
ganisatiójának! Ugyan miért nem nyujtánk előbb 
segéd-kezet a' magyar státusnak ? miért nem tes-
tesíténk az igét egyházainkban ? Mindjárt elmon-
dom, ha egyházi életünk múltjára 's némi részben 
jelenére egy futó pillantatot vetünk! Ideje, hogy 
tájékozzuk valahára magunkat! 

Nem voltunk protestánsok! sokan nem ismer-
ték, nem is akarták ismerni a' protestantismüö e l -
veit, — azokról fogalmok sem volt vagy mással 
coquetiroztak! 

Lássuk a* világiakat! Az öregek egy része-
kegyelmesen tekinte alá az egyházra, — gondol-
ta, hogy temetéskor még is csak szüksége lesz 
reá. Némellyike zsarnokoskodott a' szeretet tár -
saságán, — nem volt szivében a' szelídség és 
egyenlőség érzete, — megszokta a ' politikai t é -
rén az aristocratia tömjénéit, hatalmaskodását, 

ellentmondást nem szenvede, haragoskodék, e l -
veté alamizsnáját, és ekkor elmaradoza a* köz-
ügyektől ! Illy szerepek már most ritkulnak. Ül -
döztetések közben szüksége volt rájok egyhá-
zunknak : de a' skót egyház kivetné őket magá-
ból irgalom nélkül! — Az ifjabbaknak egy része, 
valóságos sybaríta életet élt, sem Istennek, sem 
embernek! Megye-gyüléseken párloskodott, hi-
vatalokra tolakodott, ha bekapott, tömérdek sine 
curája közben, még az iskolákat sem érkezett 
meglátogatni, erkölcstelen lélekvadászattal és 
árulással corteskedett, haszontalanul töltötte, f e -
csérlelte idejét vadászattal és egyébbel, — nem 
tanult, nem olvasott, nem gondolkozott semmit: 
más része, melly már észszel vitézkedett a' ha-
ladás lobogója alatt, magával teljes következet-
lenségben, ignorálta a1 protestáns egyházi életet, 
ezt vallásos szenteskedésnek, pedanteriának ne-
vezte, 's dicsőségét csak amaz ismeretes angol— 
No popery - nem vagyunk pápisták ! — üres nega-
tióban találta: holott — sajnálom, hogy okos em-
bereknek a' grammatikán kellene a' capacitatiót 
kezdenem ! csak annyit mondok: Egyházi jog, 
történet-tudomány és philosophia! a' protestanti-
smus doctrinái, szabad nevelő-intézetek, önkor-
mányzat, értelmes emberek tanácskozásai, socia-
lis munkásság és sok más, elég éldeletet nyújta-
nak az okos, eszes és becsületes embernek! 
Mindig csudálkoztam hitsorsosim ezen osztályán, 
mert ugy tapasztaltam, hogy a' szükség idején a* 
Sionnak hiv őrei voltak: de ez nem elég okos 
emberektől! mert, ha az üldözések napjai elmul-
tak, majd semmi tenni-valójok sem lesz: holott a' 
nép-nevelés nagy munkája mindig igényelni fogja 
eszöket, tudományukat és szivök nemesebb érzel-
meit. A' dogmáról, jó barátim! nem kértünk szá-
mot : számoltatok Istennek és magatoknak! *} — 
Ismét más része az intelligentiának kizárólag bel-
letristicával foglalkozik, nem restelli még a' fran-
czia könnyelmű romantikát is beültetni a' magyaF 
komoly életbe, az alkotmányosságot, alapos tudo-
mányosságra törekvést ostromlani; verseket ír a' 
nélkül, hogy valaha Klopstockot, Göthét, Schillert, 
Rückertet, Becksteint utánozná, — sőt még papot 
ís ismerek, ki, homiliák helyett, könyvet irt tele 
epigrammákkal! Epigramma ! a nyilvánosság 
századában protestáns paptól! — Miért nem lett 
borbély-legény ? kérdhetné Z. M. — És még, 
egy fájdalmas dolgot kell említenem! Uraink kő-
zöl sokat ismertünk, kik protestáns vallásosság 
nélkül egyházunk iránt teljes indiíferentismusban 

*) Olvastatok-e, hit- és elvbarátimt angol szónoklatokat? 
Valóságos homiliák azok, bibliai történetek észszeröleg 
alkalmazva. Pitt, Fox, Brougham, Canning eredeti gö-
rög és latin textusokat idéztek parlamenti beszédeikben. 
Hallottátok-e Kölcseyt, Fáyt, Palóczyt, Szemerét, Ber-
náthot, Kossuthot, protestáns tudományosság 
tárházait? olvastátok-e irataikat? Siót se a' pedante-
riáról! - ' K -



nőttek fel! fel! magasra fel! és pedig- soha sem 
hallottuk, hogy valamellyiknek ezen hidegség é r -
demül tulajdoníttatott volna: söt tapasztaljuk, hogy 
egy ország kormányán ülö, és a' haza szent ko-
ronája örségével diszeskedö hitsorsosaink szaba-
don követhetik nagyszerű meggyőződéseiket, — 
diszt, fényt, örömet gerjesztenek egyházunk fe -
lett. — Miért nem sokan mások is? Ez egy kis 
roszul szerepelt coquetteria, melly nem igen vi-
szonoztatok, mert tudatott, hogy nem egyéb, mint 
praetextuált egoismus, melly a' társas életben 
mindenre alkalmatlan. — Azonban mindezek már 
változni kezdenek, — kakasos óránkon dél mu-
tatkozik , — sok lelkes hilsorsosink erősen mun-
kálkodnak, vigyáznak, figyelmeznek, felszólalnak, 
— az előítéletek oszlanak, az egyházi literatúrai 
ismeretek terjednek, — lobog egyházunk felett a' 
nyilvánosság, igazság és világosság szövétneke, 
a' Prot. Egyh. Lap, tudós, lelkes, bátor férfiak ál-
tal vezérelve, kiknek az összes magyar prote-
stantismus örök hálával tartozandik. — De még 
messze vagyunk, még sok agitatióra van szükség, 
hogy a' — No popery — negatió positiv munkás 
szellemet vegyen magára; a1 protestáns literatu-
rában jártas szak-férfiak még fognak támadni és 

1 szaporodni, kik alkalmasak lesznek a' zsinali elő-
készületek megtételére. És most, képzeljen ma-
gának az én t. barátom egy zsinatot! ugyan lenne 
ott ám improvisatio, miként a' m—i gyűléseken 
szokott lenni, hol decretumok hozatnak, mellyek-
nek senki sem engedelmeskedik, mert ollyak által 
improvisáItatnak,kik a' protestantismus elveit nem 
studirozták vagy másfelé barangolnak. Higyje el 
az én t. barátom, hogy az illyformán száz embe-
rek által projectált zsinatolás a' jelenkorban va-
lóságos szakadást és separatismust szülne, miként 
nem rég, á la miniatűré, m —i gyűlésekről jöven-
dölték, ha a'szellem nem fog változni: de én r e -
ménylem, hogy ama derék B. megye fővárosában 
lakos jeles prot. intelligentia közelebb tekintendi 
a' puseysmus működéseit, azokkal jobban megis-
merkedendik, és a' már régóta idegenkedő hit— 
sorsosait kiengesztelendi: különben, urak! kiköl-
tözünk Genovából! az inquisitió és decretálék 
városából! 

Vagy talán papokkal kiván zsinatolni az én t. 
barátom? Jó szerencsét hozzá! de már igy több 
akadályra fog találni; mert ezeknek nagy része 
még a' — No popery vei — sincs tisztában, miként 
Wimmer az egyptomi húsos fazekakról, Hetényi 
a' vityillókról, Török pedig az alföldi kazlakról 
és gulyákról bővebben megírták: de maga is az én 
t. barátom tapasztalhatta, midőn nem régen lelke-
sen kikelt az első magyar protestáns theolog. pap 
és oktató védelmére, kit hierarchiai experimen-
tumok az esperesi hivataltól csak azért akarlak 
elmozdítani, mivel nem apostoli successor, aka-
rám mondani, professor nem tud, nem ér rá kor-
mányozni, és ezt aztán ugybeprotocollálták, hogy 

protestáns szabadsággal is alig sikerült a' rókát 
kiugratni: ez azután protestáns őszinteség! egy 
mély-tudományu tudós jutalma, ki több mint húsz 
év óta sok száz papot és világi férfiakat nevelt a' 
protestantismus díszére, — a' külföld előtt isme-
retes theolog, szerény társalkodó, jó, erényes 
család-apa, és takarékos férfiú! És mennyi meg-
feszített erő kellett megmentésére az ármány 
ellen, és talán fog még kelleni, ha a' közvélemény 
óriás hatalma magasbra nem fogja emelni, mit én 
bizonyosan hiszek és reménylek! — — Szépen 
vagyunk a' Duna mentében, ha más fogja meg-
mondani, ki legyen a' fő-pap? — Túl a' Dunán 
még csak az hibázik, hogy Debreczenböl vigye-
nek füstölöt! Isten őrzött, mondának egykor a' 
norimbergai követek Agostában, hogy a' Confes-
siót már beadtuk, mert theologusaink most már 
készek volnának mást vallani. — Nem tapasztalta 
az én t. barátom a' megyei gyűléseken eröködö 
consistoriaiis omnipotentiát, parlamentaris kímé-
letlenséget, megtámadó polémiákat, készülellen 
improvisatiókat, a' hosszadalmas ügyetlen proto-
collatiókat, a 'sok pedanteriát, és öszintetlen á r -
mányoskodásokat, a' vastag materialismust, szel-
lem-hiányt, szeretetlen hidegséget? mellyek a' 
múltkor elhanyagolt indolentiájának és nyilvános-
ság-hiányának itt-ott, de mindig kevesebb mér-
tékben, feltünedező maradványait. De, Istennek 
legyen hála! a' journalismus e' részben is sokat 
segített, és ha többet nem tett volna is, ez magá-
ban sokat é r : miért kétkedik hát az én t. barálom 
a' Prot. Egyh. Lapok érdemén? — Hiszen, ha 
amaz anomaliák meg nem szűntek és szűnni nem 
fognak, lehetellen hogy világ szeme láttára annyi 
országgyűlések fényes példái után Pesten meré-
szeljen zsinatolni, hacsak a' fő-városi újdonsá-
gok Írójának Ihemákat nem akar szolgáltatni, mint 
a' mult év egyik lapjában , mellyben azt jöven-
dölte, hogy, ha dolgaink nem változnak , a* jövő 
évben a' mákos táskáról fogunk értekezni. Nem 
volt-e sok részben igazsága? Van-e még sok 
papnak, kinek pedig a' zsinathoz szólója van, 
többre gondja és értelme, mint a' Márton lúdjára, 
a' protestáns orbis pictusra, az ecclesiae mystára, 
posta-szabadalomra és legfölebb az auctorisált 
biographiákra, miként máskor e' Lapokban már 
specifice említém. Mindezek csak nem régen 
voltak igy , és vannak sok részben még ma is. 
És ebben fekszik már fő oka annak, hogy az 
1790: 26 ik törvény 4-ik czikke gyakortább tel-
jesítésének bölcs elöljáróink helyét és idejét nem 
találták. Bizony kár az én t. barátomnak amaz 
elhunyt bölcs férfiakat olly katonásan kérdőre 
venni! majd meg tudnának ők magokért felelni, 

és az én t. barátomat is megkérdeznék: — 
— Higyje el nekem, ki egyik, nem rég elhunyt-
nak sarjadéka vagyok, hogy sokszor haliám em-
legetni, mennyit és mennyiszer szorgalmazták ök 
a' budai canonok megerősítését, mellyek idejök-



ben minden bajnak és rendetlenségnek elejét vet-
ték volna! Ámde hány protestáns pap tartott már 
kíméletlen és hálátlan parentatiót és szórt philippi-
kát ama nagy-tudományu, evangeliomi szellemű, 
bölcs férfiak elmeszüleménye fölött, melly a' tisza-
melléki kerület által elfogadtatván, üdvösen hatott 
ránk, annyira, hogy e' körben kevesebb rendet-
lenség van, és több evang. protestantismus, mint 
bárhol egyébütt, és lenne még nagyobb rend, ha 
főpapunk, espereseink és coadjutoraink el nem 
öregedtek és fáradtak volna! lenne, ki belénk egy 
kis fris vért öntene! ha fő-iskolánkra több gond 
és figyelem fordíttatnék! És én kérdezni merem 
parenlalor urakat: Mi szörnyű vétsége van ama 
budai törvényjavallatnak az Összes protestanti-
smus ellen ? miért ne lehetne azokat ma is bölcsen 
alkalmazni, még a'dimissiót is, mellyről irva van: 
„Cum praescitu superiorum," csak ezen superiori-
oritást tessék repraesentatióval, nyilvános gyűlé-
sekkel auctorizálni, jó papokat ordinálni, a' levi-
tismust kiküszöbölni és az új embert felöltözni! 
Én ama törvény-javallatokon szinte akarok javí-
tani, a' dimissiót is el akarom töröltetni, — de csak 
ugy reménylem mindezeket kivihetöknek, ha 
Luther szava-járásaként: Megjavitandjuk ma-
gunkat előbb: aztán örömest engedek szabad-
ságomból. 

Mindezek ellenében az én t. barátom ugy 
okoskodik, hogy az egész nép soha sem lesz meg-
érve a' törvényhozásra ; egyházi törvényeinknek 
nem is a' községek autonómiáján és utasításán kell 
alapulni! per consequens száz ember választassék 
(és még azt sem mondja, ki által, micsoda arány-
ban és móddal?), kik amúgy, nolle velle, cano-
nokat decretáljanak! Ugyan ugy-e? és hódoljon 
ezeknek a' magyar protestáns, mint a' muzulmán 
a* próféta koporsójának! Uraim! azt hinnétek, 
hogy ez czáfolatra sem méltó! Igen! de theologia 
doctora mondja, és tudjátok, hogy Luther is a' 
doctoratusra hivatkozott a'pápa ellenében! Azon-
ban nekem jó indítványom van, hogy pillantsunk 
mi bele abba a' diplomába! és én mindnyájatok 
nevében ünnepélyesen felhívom csatára az én tu-
dós barátomat: Nevezze meg azt az evangelio-
mot, proteslans canonistát, universitást, veri no-
minis protestáns egyházat, mellyben, ki által és 
hol taníttatik, vagy van gyakorlatban azon doctri-
na, hogy: a' protestáns egyház nem önmagát kor-
mányozza , és hogy a' protestáns egyház nem a' 
községek összesége? és ennek akarata, törvényei 
nem a' népfelségen alapulnak? Majd feleletéből 
meg fogjuk tudni, hányadán vagyunk! csak arra 
kérem, hogy a' német státusok abnormis állapotát 
ne hozza fel nekünk magyaroknak ! csak azért se, 
mivel a' consistorialis kormányzat czélszerütlen-
ségét által—látván, ott is a' presbyterialis rendszer 
felé hatalmas készületek tetetnek, miként Eichorn, 
porosz minister, körleveléből olvastuk. — Én is 
aztán be foirom bizonyítani, hogy a' hiteles pro-

testáns egyház nem lehet más, mint presbyterialis, 
— mi magyar alkotmányos hazafiak nem is kö-
vethetünk mást; be fogom bizonyítani, hogy száz, 
ötven, huszonöt, egy cardinál-collegium vagy 
pápa törvényhozása nem más, mint catholicismus ! 
Igen! igen! t. barátom, ez valóságos catholici-
smus! Még most pesti, de majd római is lehet, ki-
nek az első thema variatiójához kedve szottyan! 
Isten neki! legyen az ö hite szerint! de minket 
ugyan nem fog besophismáskodni vagy beimpro-
visálni! 

És ki hinné, hogy az én t. barátom olly teke-
toriás ember ? népfelséget emleget, siralmas nyo-
morúságot, anarchiát, mindent, mi csak a' népet 
gyűlöletessé teheti, és magát a' protestantismust! 
Ez már, Uram ! egy kis szélmalom-harcz, szójá-
ték, a1 nomenclatiók elferdítése, álomlátás, bübá-
josság, Bosco-féle experimentatiók, — jó-izüen 
nevetnek rajta fent és alant. — Ne cseréljük fel, 
t. barátom! a' szerepeket, a' trias politica — azaz, 
törvényhozó, bírói és végrehajtó hatalmak elkü-
Iönözéséről beszélni a protestáns egyházban csak 
plagiarismus! nem ide való az! itt mindnyájan 
minden vagyunk, csak a' Fejedelem áll feleltünk, 
jure majestatico circa sacra. Nálunk nem kell ka-
marákat, felelős ministeriumot, és végrehajtó hu-
száros tisztviselőket képzelni, csillogó szuronyo-
kat az engedetlenek ellen! A' népfelség itt semmi 
más, mint megegyezés és jó-akaratu elősegítése 
az erkölcsi belső embert formáló társaság czél-
jainak, mellyek, a' világi fejedelem tudtával, egye-
zésével és felügyelése alatt, nyilvánosak. Be van 
bizonyítva, hogy a' népfelség elvén alapuló pro-
testáns egyházak soha sem forgatták fel a' tróno-
kat és a' státus csendességét, sem belső háborút 
nem okoztak. De erről épen most készöl egy kis 
históriai töredékem , majd bővebben fogom a' 
theologiae doctort capacitálni, ha lehet és meg-
engedi : — addig is ajánlom Eichorn, Brendel, 
Tzschirner és Bretschneider egyház-jogi és tör-
téneti jeles munkáikat! 

Ki ne fogna kezet abban, hogy egyházi kor-
szerű törvényekre szükségünk van? de mit fog-
nak ezek használni, ha jól kikészült földbe nem 
vettetnek ? Nem ugy van ez nálunk, mint a1 poli-
tikában, hol a' polgári instilutiók is nevelik a' né-
pet. A' protestáns egyházban az evangélium sze-
rinti szabad meggyőződés és ama: mindenek jó 
renddel és ékesen legyenek ! — erkölcsi szabály 
kormányoznak; az evangeliom hirdetőinek köte-
Iességök a' gyermek és férfiú szivébe csepegtet-
ni az erkölcsiséget, melly nélkül a' polgári tör-
vényeknek sem lehet foganatuk, erejök! — Min-
dig gyanús előttem az, ki a' prot. egyház organi-
satióját drácói törvényeken akarja kezdeni; az 
illyen ember a' politikában sem tehet jó szolgá-
latot, mert csak ingerel, és nem a' meggyőződésre 
dolgozik: holott tapasztaljuk az ujabb kor tör-
vényhozói bölcseségét, melly mindinkább a' ke -



resztyén morál elveiből indúl és halad. Ámde már 
itt segéd-kezet kellene a' keresztyén papoknak 
nyújtani, ha egy kis nyugtalanságba vagy kényel-
metlenségbe kerülne is: de ők mindent a1 status-
tisztviselőtől követelnek, hogy a* nép templomba 
járjon , a' gyermek iskoláztassák, a* suhancz ne 
káromkodjék, és mindenki obtingentiáját megfi-
zesse. És gondolja az én t barátom, hogy a' pap 
csudák cselekedete nélkül mindezeket magától 
nem teheti? ugy nem ismeri a'népet, vagy szivé-
ben idegenkedik tőle! nem ismeri egy keresztyén 
missionarius lelkesedését, és a' r—i congrega-
tiónak indolens tagja lenne! 

Sokat hallottunk már világiak szemrehányás-
képen papjaink ingatag anyagi és szellemi helye-
zetök felöl, — örömestis akarunk segíteni, és már 
eddig is jobban van segítve, mint akármi zsinat 
segített volna ! de hát a1 catholikus pap nem veszti 
el plébániáját 's vele együtt még szabadságát is ? 
A' catholikus papság nagy része gazdagabb-e a* 
mi pr. lelkészeinknél ? Népe buzgóbb, szívesebb-e 
az egyházi szolgálatokra, mint egy kedves protest. 
pap által mindenre bírható közönség? Soha sem 
felejtem egy catholicus pap barátom mondását: A' 
protestáns nép, úgymond, értelmes vallásosságá-
val, miként Archimedes, kivetném sarkából a* vi-
lágot! — E j ! mondja meg nekem az én t. bará-
tom, hol van egyházunkban az a* kiáltó nyomo-
rúság, mellyen minden áron segíteni kell ? Min-
den áron! még a' Krisztus palástja elárulásával is? 
Nem akartunk-e már szegény egyházakat egye-
síteni, midőn jó szándékunkat a' levitismus és 
a" minden áron paposkodás meggátolta, és gátolja 
folyvást? fog-e ezen akármi zsinat is segíteni? 
Itt a' baj gyökere, nem a' törvények, de a" szellem 
hiányában van! Vagy a* szellemi ingatagságot, 
vagyis a* nép kedvcsapongását veti ellent t. ba -
rátom? Oh! nem zörög a ' fa-levél, ha a' szél nem 
mozgatja, és én, ki több küldöttségben tapasz-
talást gyűjtöttem, azt merem állítani, hogy: e g y -
házunk jelen állapotában, míg a' papság nevelésén 
czélszerübb seminariális gondoskodás által segítve 
nem lesz: a* dimissiónak zsinati törvény által el-
törlése több ingatagságot fog eszközleni. Megsú-
gom az okát! Mert, ha a' nép jogai disciplinaris 
törvények által biztosíttatni fognak: nem lesz 
többé helye és kelete a' sok béke-biróságnak, 
mellyek most olly szépen és csaknem mindig el-
igazítják a' dolgot! Ezt tessék komoly figyelembe 
venni! — Aztán az én t. barátom jártas a' patro-
logiában. Emlékezzék meg szent Hieronymusama 
mondásáról: Non locus hominem, sed homolocum 
sanctificat! Igy van ez széles e* világon minden 
rendű és állapotú emberek között, és a' világ az-
óta boldogabb, mióta igy van! 

A' gallicána egyház szabadsága négy oszlo-
p o n áll: én is magyar protestáns egyházunk fel-
virágoztatására , még mostanában, csak négy 
pontot javaslok: 

1 - ö r : Rendezzük a' traclusokat, superinten-
dentiákat a'gyűlések helyei állandósításával, hogy 
azokban minden akadály nélkül részt vehessen 
mindenki, ki a1 prot. egyház javára eszét és 
szivét feláldozni kívánja! Hozzuk be ide minél-
elöbb a'képviseletet a'consistorium helyett, hogy 
az érvényesen szavazzon Ítéleteket és határoza-
tokat ! hozzuk be a* hatéves tisztújítást olly mód-
dal, miként Dr. Székács a' múltévben ja vaslotta — 
azaz: minden új választás hat évre történjék,— 
a' mostani hivatalosak, ha önként ki nem lépnek, 
maradjanak ! A' vegyes elnökség, propter bonum 
pacis, maradjon meg! majd későbben, ha az ari-
stocratiai előítéletek és tekintélyek lehullanak az 
okosság temploma elölt: legyen elnök, ki a' köz-
bizodalmat megnyerte, pap vagy világi! 

2 - o r : Vegyük komolyabb figyelemre iskolai 
intézeteinket, hogy ezekben positiv-irányu pro-
testánsok, szilárd, alapos, tudományos férfiak ne-
veltessenek nagyobb számmal! de erről máskor 
egy külön czikkben! 

3-or: Zárjuk el, vessük el amaz ugy-nevezett 
kis b - á t , ezt a' bűbájos szerencse-kereket, 
mellyben semmi élet-bölcseség nincs, és még is 
annyi sok időt elveszteget: de annál többször 
nyissuk fel az élet nagy könyvét, mellynek hom-
lokára irva van: A1 Jézus evangeliuma minden 
hivők üdvösségére! A ' világiak tanuljanak egyházi 
jogot, történetet, philosophiát! járjanak el a* tem-
plomokba, az egyházi gyűlésekbe! papok mondja-
nak homiliákat! varázsolják elönkbe a' hajdankor 
vallásos erényeit és alkalmazzák azokat a' jelen 
életre! Oh, mi szépek és hatályosak a'Luther ho-
miliai! roppant hatása volt azoknak a* belső em-
ber javulására, az emberiség vallásos és erkölcsi 
haladására! De tanuljanak a' papok exegesist, 
homiletikát, hogy alaposan és szépen tudjanak 
szónoklani, miként a' nagy reformátor! Legyenek 
ama nagy reformátorok a' munkás szorgalom pél-
dányai, kik szegény, de türhelö sorsban éjjel nappal 
dolgozó-asztalaik mellett készítették roppant köte-
tekre terjedő könyveiket, mellyek terjesztették ama 
világosságot, melly boldogít ma minket is. Luther 
egy darab sajttal harmadnapra is elzárkozolt; 
Kálvin soha nem alutt többet három óránál: de 
egyik sem zsinatolt soha, söt hatalmasan ellene 
nyilatkoztak. RiíTel, Audin catholicus irók dicsé-
rettel említik ezen két nagy férfi munkásságát; 
mondják, hogy Vergerius cardinál Luthert, a' hí-
res Sadolét cardinál Kálvint lakjaikban fölkeresvén, 
álmélkodó figyelemmel tölték el a' kopott hosszú 
öltönybe burkózott komoly, sápadt arezokon, 
halmaz-iratok közepette. És ezek rendesen pré-
dikáltak is, sokszor mindennap, és egy napon há-
rom ízben is! annyira kifáradtan, hogy őket gyak-
ran le kellett vezetni szónok-székeikből! — Nem 
is olvassuk sehol, hogy a1 többi reformátorok is 
koczkáztak volna, miként ma sok papjaink k á r -
tyázni szoktak I 



4-er : Pártoljuk, segítsük minden áron a' Prot. 
Egyh. Lapot, ezt az élet organonát, melly többet 
ér minden zsinatnál! Ne szökdössünk előle, ne 
conspirálgassunk ellene 1 Én ugyan nem! de , 
fájdalom! némelly papok, kik nem tudnak a'Galilaei 
tudományával megbarátkozni és elhitetni magok-
kal, hogy csakugyan a' föld forog, a* világ halad; 
kik csak annyit szeretnek Kálvintól megtanulni, 
hogy ő genevai theocrata volt, intett, parancsolt, 
büntetett. Isten bocsássa rneg vétkeit a" nagy r e -
formátornak ! 0 szokszor ellenkezett az Institutio 
Christiana elveivel: azonban ö igen érezte becsét, 
ki annyit tett, dolgozott, holott a' reformatio óta 
alig volt néhány magyar pap, ki valamit dolgo-
zott! — Sokan világiak sem hordatják e* Lapot. 
Fölebb megmondottam okát: de az csak ephemér 
baj ; nem malitiából származik, — csak egy kis 
hanyagság- és félreértés! ijesztés szüleménye! 
A* protestantismus centruma a'literatura, különö-
sen pedig a' Journalismus; míg az ész és akarat 
e' téren szabadon működhetik : nem lehet félteni 
a' felbomlástól sem a' doctrinát, sem az igazgatási! 
Csak ne várja senki, hogy három év alatt arany-
várat épít, kivált ha köveket nem hordunk az épü-
lethez, és eszünket, szivünket, időnket, pénzünket 
elfecséreljük : még is decretáltatni akarjuk, hogy 
annak is jól legyen dolga és becsültessék, ki 
semmit sem érdemlett. — 

Egy anecdota jutott eszembe! Vergerius car-
dinál egy alkalommal Wittembergában magához 
hivatta Luthert. Luther jókor reggel csinosan meg-
borotváltatta magát. Ileinrik borbélya curiosus-
kodott; Luther mondá: Ei! der Teufel soll glau-
ben, dasz ich noch zu jung bin! Majd mosolyogva 
kérdé a' cardinál tőle: Miért nem kezdett már 
okosabb reformatiót? Semmit sem zavarodva meg, 
szokott bátor kedvvel válaszolá: J a ! Ja ! ich ha-
bé noch nicht Leute dazu! — Minket sem árt a' 
zsinat előtt megborotválni! . 

J a k a b f a l v a y A n d r á s . 

tette 5 's az egész társaság, három fogattal, a' 
szomszéd városba, esperes úrhoz, elindult. 

Legelői egy zöldre-festett koczkás-fáju, bőr-
készítményü, csinos, könnyű szekeret jól-tartott 
két erős ló húzott. A' kocsis képéből olvasni le-
hetett, hogy itt az utat ö tudja legjobban ; 's végig-
nézvén lovát, szekerét, önmagáiiak tiszta, csinos 
öltözetét, majd a* többiekét is: nemével a' büsz-
keségnek hátra szólott: „Csak utánam mindenütt! 
Meg sem zökkenünk a' szomszéd városig." 

A* szekér után tiszteletes Szarvas úr batár-
alakú hintójával birkóztak a' szegény curator ki-
bérelt lovai. Az ötös fogat után számított derék 
kocsit, leányának ösztönzésére, egy, csőd alá ke-
rült 's exequált uraságtól vette licitatión a' leá-
nyát bálványozó apa; 's most rákötötte magát, 
hogy a' kocsit legelőször is a ' Vezendi Pál hires 
nevenapján használja az édes papa. — Káplán 
Macskási úr elégületlenséget-jelentö mormogás-
sal gúnnyasztott a' hintóban. Mert principálisa az 
első ülésbe parancsolá, 's ez neki nagyon fájt. 
0 olly szépen tudta volna hátát a' kocsi, félolda-
lában megvetni, 's ollyan jól illett volna onnan, 
háromszínű nemzeti szalaggal ékesített félhosszu 
fekete száron függő nagy massa-pipáját kitartani. 
Sorsával azonban, — minthogy sic fata tulere — 
csakhamar kibékült, 's gondolatait esperes úr kis-
asszonya körül czikáztatá, mellyeket ollykor-
ollykor főnökének goromba hortyogásai paran-
csoltak rendre. 

Leghátul egy ötös fogat, könnyű fedeletlen 
kocsival, játszott. Ló és kocsi egy házasulandó 
ifjú uraság tulajdona, ki Vezendi Pállal szoros ba-
rátságban élt, 's az atyja látogatására menni ké-
szülő kedves papnak előző szívességgel ajánlotta 
át lovát, kocsiját. De Vezendi Pál, atyja társasá-
gában, az első kocsira ült: ebben pedig Bátori és 
Jámbor József tanakodtak: „Mikép lehetne az es-
peresi mennyköcsapást villámhárítóval felfogni.?" 

Az idő kellemetes volt, de a' félig-szikkadt 
sár gyors hajtást nem engedett; a' mi, sokszoros 
tekintetben, kedvezöleg hatott az öreg Vezendire. 
A' tiszta fris levegővel mintegy új életerő ömlött 
zárt légtől elgyengült tüdejére. Kényelemhez 
szokott teste, a' lassú hajtás alatt, össze nem törő-
dött; *s fijával a' legújabb politikai 's egyházi 
eseményekről kedvére beszélgethetett. 

Midőn már alig egy fertálynyi távolságra vol-
nának a* szomszéd várostól: ennek magos bádog-
tornyain az alkonyra hanyatló téli napnak külön-
ben is bágyadt sugárai reszketve fagytak e l ; 's 
a' legutolsó sugárszikrák kialvása után fátyolként 
ereszkedett az egész környékre ködfelleg. V e -
zendiné a' megnehezedett levegőtől fér jé t , a ' 
mennyire lehetett, börfüggönyök leeresztésével 
elzárta ; 's az út, közelében a1 városnak, felvágat-
lan nyomásra csapódván, kocsisának gyorsabb 
hajtást parancsolt. 

Életképek a\ l ie lv . liitv. tlseáiilúli 
egyházkerületből. 

III. 
Ebéd alatt tiszteletes Szarvas úr káplánja 

Macskási Ágoston, több izben zavart csinált vol-
na inasi ügyességet aífectáló szolgálati készsé-
gével ; hol a' tálat hordozta volna asztal-keszke-
nőbe-burkolt kezefején, hol a'tányérosztás végett 
ugrándozott volna fel, — ugy, miként a* falujok-
beli tekintetes földesuraság cseléditöl betanulta, 's 
miként, tiszteletes Szarvas urnái is, ha valami 
esküttféle vendég érkezett,'s ha Lilla kisasszony-
nyal épen faché-ban nem volt, ennek kedveért 
szolgálni szokott: de Vezendiné tekintélyes pH— 
lanatira vissza-vissza-huzódott, felállásából is, a' 
lábával mesterileg kijebb's beljebb dirigált székre. 

Az egyszerű, de tökéletes ízléssel készített jó 
magyar ebéd után Vezendiné, férjét jól felöltöz-



ostort, 's olly csattanásu ütlegekkel kinzotta az 
elkínszeredett szegény barmokat, hogy az egy-
mást-érö csattanások , a' Vezendiné jó ebédje 's 
jó bora után, csakhamar álomba ringatott Szarvas 
Jakabot, szornyii boszuságára épen akkor, mi-
dőn álmában az esperes úr vacsorájához mármár 
leült, fölriaszták. 

Az állatkínzás azonban soká nem tarthatott. 
Az egész csapat rövid idő alatt beérkezett a' 
czélzott helyre. 

Bátori, óhajtván az öreg Vezendi leszállítá-
sában segíteni, épen az esperes kapuja előtt, elébe 
hajtatott a' Szarvas Jakab kocsijának. Pállal együtt 
ügyesen leemelték a' tisztes öreget, kinek látá-
sán az esperes úr Örvendezve, az esperes úr kis-
asszonya pedig az ifjú Pált üdvezelve, mielőtt 
a' harmadik kocsi vendégei leszállottak volna, 
mindnyájan bementek a' szobába. 

Macskásit halálos harag boszantá. Ment vol-
na — ugrott volna : de nagynehezen kiyánszor-
golt principálisa visszarikoltá; nyers hangon pa-
rancsolá, hogy a1 kocsi zsebeiből, piksziseit, pi-
páját, hójag- és kötött gyöngyös dohányzacskóját, 
kiütő szerszámát, zsebbelijét, kéztyüjét, bársony 
kis sipkáját, 's ki tudná, még mijét, keresse össze. 
Majd egy egész fertály beletelt, míg a' vendégek 
közé, esperes úr elébe, ök is eljuthattak. 

IV. 
Nagytisztele^ü esperes Hasasi Fejes György ur, 

kinek parokhiáját most különféle-vegyitékii ven-
dégekkel telve látjuk, egy a' leghíresebb hivatal-
nokok közöl. Öt és fél lábnyi magasságú termete, 
három lábnyi átméröü hasa, rövidre nyírott őszes-
szürke 's tüskés hajjal borított nagyfe je , szük 
homloka alatt parancsoló tekintettel villogó sár-
gás-kék szeme, kék-szederjes börü kövér ábrá-
zata , 's mindenek felett goromba-nyers hangja 
keményen imponál, ha előtte hivatalos ügyben 
megyéjebeli lelkész vagy iskolatanitó megjelenik. 
Tudománya a'férfiúnak, jól végzett iskolai ta-
nulmányokból áll; de tapasztalatai szélesen ki-
terjednek. Társalgási magaviselete mindig kitörő-
víg, ollykor-ollykor szemtelenségig szabad. Sér-
tegető elménczkedéseit a'nála alantabb, vagy vele 
egyenlő helyzetben levőkön kíméletlenül 's han-
gos kaczajjalszokta gyakorolni. Az esperességet 
Vezendi Máté elöl két okon nyerte el: részint 
mert városi prédikátor, részint mert egyházvidé-
kében számosabban valának vele egy collegium-
ból kikerült prédikátorok. Igy is azonban csak 
csúfos ármány emelte az említett tisztes férfiút 
méltányosan illető székre. — Felesége már elhalt; 
több leányai férjhez-mentek; háznál még egy van, 
Lídia, körülbelöl 25 éves. 

Mai napunk estvéjén, jan. 28-kán, számos 
tagokból álló társaságot találunk nála; mert Deb-
reczenbe egyházkerületi közgyűlésre indulásakor 
e' napot tűzte ki hazajövetele napjául; ' saz ekkép 

kitűzni szokott napokon nagy parrhesiával szok-
ta előadni a' debreczeni újságokat. 

Számos vendégei közöl csak néhány feltűnőb-
bekkel ismerkedjünk meg. 

Szótlanul áll, kemenczéhez támaszkodva, egy 
hosszu-száru, kisanczolt selmeczi pipából füstölő, 
száraz-magos alak. Képén sárgás-fekete szin 
ömlik el minden pirosság nélkül. Merőn szegzett 
pillanatai megátalkodott makacsságot jellemzenek. 
Öltözetének egyes darabjai, — egy térdig-érö, 
fekete báránynyal prémzett, zsinóros kék posztóból 
készült felső öltöny, alatta egy kopott zöld kaput-
rock, halzsirral átáztatott stibli, keshedezett fe -
kete selyem félnyakravaló , piszkos vastag szar-
vasbör-kéztyü, izzadtsággal vegyült porkenöcsös 
fekete sipka, — valamelly mezővárosi gymnasium 
kiszolgált oktatójának gyaníttatják 
De ö nem illyenféle, ö nem hivatalért esengni 
jött esperes Fejes Györgyhöz. 0 szintúgy, mint 
ez, esperes, a' szomszéd egyházvidék esperese; 
's ha bagoly is úr a' maga odvában: ö is úr a' 
maga egyházvidékében Tudománya a' 
férfiúnak latin grammatica és syntaxis. Minden 
érdeme : tág tiidö 's erős hang, melly testi tulaj-
donairól már diák korában is hires volt. Nem 
egyszer leeresztette gégéjét, bassista korában, a' 
gordon alsó húrjáig, melly kunststüekért, mint ne-
vezni szokta, rendesen egy kanta bort nyert fo-
gadásilag. Miért 's mikép juthatott esperesi hiva-
talra? maga sem tudja; „elég a? hozzá denique 
hogy ö, mint a' lopótök, felhuzalkodott magasra. 

„Közelebb" — kiálta a' száraz férfiúra, el-
sőséget, követelő hangon, Fejes György, ki Ve-
zendi Mátémellett lile — „hadd aufíuhroljam en-
nek az én rég nem látott derék barátomnak!" 

„Innen is lehet!" — válaszolá dörgő hangon 
a1 komoly férfiú. 

„Igazad van, öcsém !" — folytatja előbbi el-
mért nyerseséggel, semmit sem confundálva, Fe-
jes György. — „Hát, édes Máté barátom! ez az 
a' hires Boros Márton, kinél most hatalmasb e -
speres nincsen; pedig látod, még alig 45 éves. Én 
az 50-et is haladtam, mikor esperessé lehettem." 

„Új nemzedék nőtt fel, — mondá szerényen 
Vezendi Máté—mióta én elvonultam, betegeske-
désem miatt, a' nagyobb világtól.Még nem volt 
nagytiszteletü esperes úrhoz szerencsém. Szívesen 
örülök, hogy a' kiszámíthatlan-hatásu, de épen 
azért sok lelki 's testi erőt igénylő esperesi hi-
vatalra illy erőteljes korban választatott el nagy-
tiszteletü úr." 

„A1 szerencse minden esetre enyém" — vá-
laszolá hidegen Boros Márton. 

„Barátom! — kiálta Vezendi Mátéhoz Fejes 
György — ez a' ficzkó, ki a* superintendenst is 
rendre merné utasítani!" 

„Már az illyen nem ide való beszéd. Aa 
illyen nem witz!" — dörgé a' szokottnál kemé-
nyebb hangon Boros Márton, 's pipáját kedvetle-



nül vervén a' mellette álló Bátorinak Iába elébe, 
boszúsan folytató: — „De ha tudtam volna, hogy 
nem volt ben a'közgyülésen nagytisztelelü eolleg-
uram: ide nem jötlem volna most, ebben a' rosz 
utban Nem én, uram! diurnum-
ért sem !" 

„Ne figurázz, Marczi!— incselkedett Fejes 
György tovább is—gyere közelebb, igyunk egyet 
a' föcuratorért itt, ha Debreczenben fényes aszta-
lánál inni módunk nem lehetett " 

,,'S csakugyan nem voltál a'közgyűlésen, ba-
rátom !?. — kérdé Fejes Györgyöt némi bizonyta-
lankodással Vezendi Máté — .„Ugy hallám, hogy 
elindultál, 's megvallom őszintén, hogy jelenleg 
én is egyenesen azon okból tiszteltelek meg, ha 
a' közgyűlési tárgyakról 's jelesül a' vallási új 
törvényczikk életbeléptetése felől i s , tudósítást 
nyerhetnék. Mert épen egy átmeneti eset körül 
van némi kis secrupulusom." 

„Bizony, barátom"! — válaszolt, egész ko-
molyságot öltve fel, az esperességét Vezendivel 
éreztetni óhajtó Fejes György — „én nem me-
hettem be. Igaz, hogy elindultam. De a' rosz út 
miatt szándékomtól visszavettetődtem. A' gyűlés-
ről azonban referálhatok. Épen mikor megér-
keztetek : akkor hozattatódott el a' postáról egy 
levelem. Titulusáról ismerem, hogy Víg András 
úr, esperes úr, barátom uram irta. De én bizony 
még fel sem bontottam, söt egészen ki is ese f e -
jemből, mintha soha sem láttam volna Lidi! 
hová tétetödött innen a' pulpitusról az a' postáról 
imént hozattatódott levél?." 

Lidi, a' másik szobából kifejtődzvén a" mula-
tó ifjak közöl, egy asztalfijókból kihúzott egy nagy 
levelet, 's atyja kezébe adta. 

Fejes György pápaszemet keresett. Boros 
Márton, Bátori, Jámbor József, Szarvas Jakab, 's 
több mások, kik a' szobában voltak, néhány lépés-
sel Fejes Györgyhez közelebb vonultak. A1 mel-
lékszobából, a' levél olvasásának Lidi által meg-
vitt hirére besietett Vezendi Pál, vele együtt más 
ifjak. Betolakodott még Macskási Ágoston is. 

És már tátotta fel száját Fe-
jes György, midőn megnyílik szobája ajtaja, 
's belép . . . . . . egy ismeretlen, de tekintélyes úr. 
Fejes Gy. és a' vendégek nagyobb része rábámúl 
az idegenre. Vezendiné pedig, ki eddig minduntalan 
férje mellett ült, örömkiáltással ugrik fel székéről: 
„Edes jó bátyám! kedves testvérem! Mikló-
som! hol jársz i t t ."? A' testvérek megcsókolták 
egymást. Majd Vezendi Máté fogott sógorával 
kezet. „Isten hozott, édes sógorom, be reményte-
lenül találjuk meg egymást!" 's ugyanekkor, 
balkezét az ifjú Vezendinek nyújtotta a' már fé-
lig-meddig ismeretes idegen. — 

„Szendrei Miklós" mintegy 55 éves szép ma-
gyar férfiú — elsimítván kiülő magos homloka egé-
ről, testvérének Szendrei Máriának, Vezendi Máté 
igazán „tiszteletes" feleségének megcsókolásakor, 

lehullott gyönyörű hajfürleit — nyájas magameg 
hajtással szólott a' házgazdához: „Bocsánatot ké-
rek nagytisztelelü esperes úrtól, hogy illy későn 
— mert már, legalább órám szerint, hét óra — 
alkalmatlankodnom kellett. Én a ' , , Vértesaljáról," 
ide 40, 45 mértföldnyi távolságról, jövök. Égyet-
Ien testvéremet's jó férjét Vezendi Máté barátomat 
"s sógoromat egyszersmind, körülbelöl 10 év óta 
már nem láttam.Mostanában,bizonyos családi ügyek 
elintézése végett, Debreczenbe a' kerületi táblához 
kellelt jőnörn 's miután dolgaimat Debreczenben 
14 napigi ott időzésem alatt bevégeztem , Vezendi 
sógoromékhoz indultam. Én még ez esztvére 
óhajtottam Békefal vára juthatni, de az út átkozott 
rosz itten-tájon a' sok vizek miatt; rám estvele-
dett 's a' vendégfogadóba beszállottam. — Tör-
ténetesen eszembe jutott, hogy Váradi Esztert, 
húgomnak lánykori egyik legkedvesb barátnéját, 
e' városbeli orvos Buzási úr vette el. Tudako-
zódván utána: megtudtam, hogy épen a'szomszéd-
ban lakik. — Átmentem tiszteletére. Régi mul-
takról, jelen dolgokról beszélgettünk; 's midőn 
testvéremhezi utazásomról említést teszek: nagy 
csudálkozásomra mondja, mikép ö azt vélte, hogy 
én testvéremmel együtt vagyok itt, mert testvé-
rem alig egy órája érkezett e' városba, és most 
ugyan férje kedveért, nagytiszteletü esperes u r -
nái időzik, de éjszakai hálás iránt nála tett rende-
lést. Én a' várakozást nem bírtam, 's bízva nagy-
tiszteletü urnák engedékenységébe 's magyar ba-
rátságába, magamnak e' késő visitára szabadsá-
got vettem." 

Szendrei Miklóst személyesen csak Bátori, de 
hírből Fejes György is ismerte. Tudta, hogy if-
jabb éveiben, jó renommé-val viselt megyei hi-
vatala után, gazdag-jövedelmű kamarai tisztségre 
emeltetett. Később, Vértesalján elzálogosított ösi 
terjedelmes fekvő vagyont visszaszerzett, 's tudo-
dománynak, gazdálkodásnak, polgári 's egyházi 
közügynek szentelte napjait; minek következté-
ben egyházvidéki világi ülnökké is elválasztatott. 
Nem csuda hát, ha Fejes György vendéglátását 
tisztelettel párosult szívesség jellemzé, 's egy 
kissé tartózkodóbbá lőn tövises witzeinek kímé-
letlenül applicálásában. 

Néhány perez múlva Szendrei Miklós sógora 
és testvére között helyet foglalván, a' társaság 
figyelme, ismét azon levélre fordult vissza, mely-
lyet Fejes György Szendrei beléptekor akart 
olvasni, 's mellyet mindekkorig kinyitva tartott 
kezében. 

Az ujságvágy mindenkit függőben tartott 
De a' levél felolvastatásának sürgetését senki 
sem akarta megkezdeni. 

(Folytatása következik). 



I s k o l a - ' * n e v e l é s ü g y : 
Az cv. falusi-Iskola Fclső-liovön. 

Midőn a' f.-lövöi falusi iskoláról adok tudó-
sítást, a'lehetőségig szerényen szeretnék föllépni. 
Nem is szándékom mutogatni, mit tettem, csak 
utánzásra szeretnék serkenteni és a' hitet fel-
ébreszteni 's megerösítni hivatal-társimban. Az 
Isten a* régi csudák Istene, 's annak, ki Ura 's 
Idvezítöje Jézus Krisztusra föltekintvén, csende-
sen 's egyszerűen halad hivatala pályáján, — ki 
mindenben csak az Úr dicsőségét 's hitsorsosi j a -
vát és üdvét keresi, annak segéd- és pártfogóul 
jelenendik meg az Úr. 

Valamint hajdan, ugy még ma is fakaszthat ő 
vizet a' száraz sziklából. 

Az iskolák Jézustól magától főkép a' lelkészek 
ápolására bizvák. Olvassuk csak Luk. 2, 46, 47. 
Márk. 1 0 , 1 3 16. Márk. 9, 36, 37. azután 42. 
És még Jerem. 48, 10. 

A' keresztyén lelkészek nélkül a' népiskolaügy 
soha sem fog jó karban lenni, mert az az egyház-
ból vette és veszi eredetét. Azon pillanatban, 
mihelyt a* népiskola az egyház gondviselése alól 
kivétetik, elpusztúl, el kell pusztulnia; mert a ' t e r -
mészet ellen nincs fegyver! A' lelki-pásztorság 
maga is az iskolában alapúi meg! Az iskolából 
fejlik ki a'közönség, 's miként az iskolában ápol-
tatott: a* szerint növekedik az égnek. 

Ha az evang, egyház napjainkban más egy-
házak szomorú sorsára jut, 's kebelében keresz-
telt pogányoknak ad helyet, kik hit, isteni félelem, 
támasz nélkül az életben, remény nélkül az örök-
ségben élnek: az iskolák romlottsága az, minek 
ezen tüneményt tulajdonítni kell. 

Az iskolák isteni intézet! A* régi népeknél 
nem létezett népiskolászat. Ha egyesek magosabb 
szellemi műveltségre emelkedtek is föl, ha ezek 
közöl többen a' bölcsészeti iskolákban egygyé-
alakultak is, ha Athenében virágoztanak is affélék, 
's Alexandriában világ-bölcsek éltenek is: mind ez 
fényűzési czikk volt 's csak a' gazdagok és hatal-
masok birtokában. A' nép egyaránt el vala sü-
lyedve a'rabszolgaság- 's tudatlanságba; népisko-
lák sehol sem léteztek. 

Az általános népiskolászat első megalapítása 
isteni eredetű. Jehova egy rendet állíta népe közt, 
melly, mint levita és egyházi rend, örökség nélkül, 
minden nemzetség között elszórva, mint testi és 
lelki orvos egész Izrael népében működnék. 

A' keresztyén vallás, mint megért gyümölcse 
az ó testamentomi világ-virágzatnak, ajándékozá 
meg az emberiséget a* népnevelés intézetével, ez 
szünteté meg az úr és rabszolga közti különbsé-
get, 's követeli híveitől, hogy rangkülönbség nél-
kül képeztessék minden lélek az isten igéje *s is-
merete által szellemi tökélyre a'Jézus országában. 
A' ker. vallásban van tehát minden népnevelés 
alapeszméje, 1s minden népnevelés jellemének ke-
resztyéninek kell lennie! A* ker. vallás nagyban 

és általában minden művelődésnek, különösen pe-
dig a* népnevelésnek életeleme! Soha sem léte-
zett igazi általános népnevelés máshol, mint a* 
keresztyénségben 's ezen kivül minden, akármint 
csillogjon, neveztessék bár görög-, római-, arab-
vagy töröknek, merő azon barbarság. A' régiség 
minden népei közt csak Izraelben volt igazi mű-
veltség és humanitás; az ujabb korban csak ott 
és annyiban létezik népműveltség, a' hol és a' 
mennyiben a'bibliai keresztyénség a'népnek élet-
eleme. Ezenkívül minden barbarság! Két tétel 
erősen áll: Senki sem lehet keresztyén, művelt-
ség nélkül; mert, mint keresztyénnek, kötelessége 
Isten igéjét, a' sz. irást, által- meg általvizsgálni; 
de e' végre szükséges olvasni tudnia, mit meg kell 
tanulnia; szüksége van ismeretekre, mellyeket a" 
néptauoda nyújt. Továbbá : Nincs ostoba keresz-
tyén! minden keresztyének felvilágosítvák a' sz. 
lélektől biblia 's malaszt által. 

Igen! visszavonhatlanul 's erősen állítom! 
Bár mennyire pallérozott legyen valamelly egyén, 
bár mennyire műveltnek látszó 's tudományos, a' 
cédrustól le az izsópig, ha tudománya nem ke -
resztyén, nem a'biblia szellemétől áthatott: akkor 
ő egy márvány-szobor, élet nélkül. Vegyed le róla 
a' fénymázat, 's durva, hideg követ látandasz ma-
gad előtt; mindenütt durvaság 's a' barbarismusüt 
ki, mellyet a' divatmüveltség csak vigályosan fedez 
el, ha Jézus szelleme nem lelkesítette meg a' kö-
vet 's nem nemesítette meg a' földgöröngyöt. 

Láttátok-e a' finom franczia nemzetet? elke-
resztyéntelenítették azt 's mi tüntelő? Mi tűnik fel 
a' mi társaságunkban ? — polgári, egyházi és 
családi életünkben?Durvaság és barbarismus, és 
semmi más, ha azt néha átragyogó talentomok 
nagy ügy-bajjal elfednék is. 

Méltán emelünk panaszt napjainkban, hogy 
hiányzik a'tisztelet az iránt, miszent,—hogy csök-
ken a* vallásosság és erény. Igen, a' durvaság, a' 
szentségtörés, a' szenvedélyek zabolátlan dühe, 
a' nyers erőnek szemtelen vakmerősége, a' tudat-
lanságnak borzasztó önelbizottsága, a' hazugság-
nak vakmerő álnoksága mutatkoznak minden-
szerte és megmérgezik társadalmi életünket! — 
Az erkölcsöknek ana kelleme, ama megelőző 
szívesség, melly igyekszik kölcsönösen kedves-
kedni 's az életet ezerféle kisebb nagyobb áldo-
zatokkal felvidámítani, ama baráti készség az élet 
ridegségét enyhíteni, 's a' felebarátot bántalmak-
tól megkímélni,ama kímélet a'gyöngeségekiránt, 
az erkölcstelenségnek komoly ellenzése, az élet-
ben ama szellemi közlekedés azok között, kik egy 
magasabb szellemi életre igyekeznek , — mindez 
eltűnt a' durva önzés, a' telhetetlén kincsszomj és 
rablási düh bőszült ösztöne elöl, melly tigris-módra 
tátong a' ragadomány után, 's minden szellemi 
életet elpusztít! Igen, minden erkölcstelenség és 
lélekismeretlenség, minden vétek és istentelenség, 
borzasztó szemtelenséggel lépnek föl a' világ 



szinpiaczára, minden istenit kigúnyolva, *s fenye-
getnek olly barbarságba vetni vissza, a' melly elöl 
a' ker. fegyelem és erkölcs angyala, a' magasabb 
ker. élet szelleme, sirva fut. 

Mit idézett elö iskoláinknak lármás elkeresz-
tyéntelenítése félszázad óta ? Avvagy népünk a* 
világosságteljes keresztyén hit tetöjéröl nem sü-
lyedt-e barbarságba ? Avvagy a* világ szelleme, 
durvaság és tudatlanság, megkimélte-e a' papokat 
's a' tanítókat, a* mióta elvonták magukat Krisztus 
sz.lelkének fegyelme alól? Különösen titeket kér-
dezlek , hivataltársim! kik velem az evangelikus 
papi és tanítói hivatal terhében osztoztok, titeket 
kérdezlek: Honnan a' panaszok rendünk megvet-
tetése, ápolóink fukarsága felett, mellyel nyomorú 
kenyerünket nyújtják nekünk, —a" felügyelök me-
részletei ellen ? — Sokszor panaszoltátok könyez-
ve, hogy egy elbízott falusi kis zsarnok a' tudat-
lanság és hitetlenség egész durvaságával és fel-
fuvalkodottságával gátolja és elrontja hatástokat. 
Hogy eme keresztelt pogányok, kik még a' ke-
resztyénség kül-színét is Ievelkezték, kik sem a 
templomba, sem az úri szent vacsorához nem já -
rulnak, kik gyalázatos erkölcseikkel, lelkiösme-
retlen gúnyolásaikkal, káromlásaikkal és istente-
lenségökkel a1 keresztyéneket botránkoztatják, — 
a' gyűléseken legszájasabbak, méltatlanul bánnak 
veletek, és elkeserítik éltetöket a' velőkig! Söt, 
hogy ezen emberek, kiknek atyáink, nyilvános 
egyházi bűnbánat nélkül, a'templom küszöbét sem 
engedték volna átlépni, uraitok- 's parancsnokai-
tokká tolják fel magukat, 's élteteket pokollá és 
kínná változtatják. 

De mi ennek oka? Ki nevelte őket? Kitől 
szívák magukba az antikriszlus szemtelen szelle-
mét? ki lehelte beléjök az örült, bolond hitetlen-
séget? ki oka annak, hogy ezen emberek sem az 
Istent, sem igéjét nem ismerik, annál kevésbbé 
hiszik? ki rablotta el tölök, felvilágosodást ke -
csegtetöleg hazudozva, az élet világát? ki döntötte 
ezen szerencsétleneket a' hitetlenség örvényébe? 
ki oktatta őket nyomorú értelmök, durva szenve-
délyeik és szélvitorlakénl változó vágyaik bálvá-
nyozására ? és ki lökte le trónjáról szivökben az 
Istent? Kit vádolandnak,borzasztótévelygésök és 
lelki setétségök okaként, a' világitélet nagy nap-
ján? Szóval, ki által vesztették el világi uraink 
(a* mint —fájdalom! — neveztetnek) Istenöket? 
ki papolta ki a' nép szivéből a'Jézusba vetett hitet? 

Nekünk kell most ennünk a' keserű gyümöl-
csöt, 's azon tövisekbe markolnunk, mellyeket egy 
megvakult idö plántált! könyek közt kell a ra t -
nunk, a" mit egy eltévedt kor vetett! ki nevelte 
e'nemzedéket, melly most saját nevelőit vesszőzi? 
Szivünkre kezünket! mea culpa, mea maxima 
culpa! Gal. 6, 7. 8. 

Nincs más orvosság, mint iskoláink reforma-
tiója az evangelium ereje és isteni világa általi 

Nem hiu álmok és szónoklatok, nem büszke-

ség és tudós gőg, hanem, halljátok! az evangeliom 
ereje és isteni világa ! 

Nem szándékom hivatalom történeteit megírni, 
— azért elhallgatom, mit találtam, mit szenvedtem, 
mit kötöttem az Urnák szivére fohászaimban ! Csak 
rövid rajzát akarom adni annak , a' mi az Urnák 
kimondhatatlan kegyelme által most valóban 
megvan ! 

Még egyszer ismétlem: ennek közlésében 
semmi más szándékom nem volt, mint hogy bá-
torságát felüdítsem sok jámbor férfiúnak, kik 
alattomban sóhajtoznak. Hogy meggyőzzem őket 
arról, mikép az Úr velők van azokkal, kik benne 
biznak; és hogy még ma is megteszi azt, mit az 
istenfélők tőle kérnek; hallja sóhajaikat és meg-
segíti őket! Csak kezdeni kell tehát, és sikerül, a' 
mi az Urnák nevében kezdetett. 

Felső-Lövő szabad falu 130 házzal és 40 pa-
raszt-telekkel, kik 27 évvel ezelőtt még adójokat 
sem voltak képesek fizetni, most pedig, evangeli-
kus ápolás által erőt nyerve, 72,000 pftért meg-
váltották magukat a1 földesuraságtól. Legelső 
gondjuk volt a* megváltás után egy keresztyén 
falusi-iskola építése 4 tanítóteremmel, 4 igen dí-
szes tanítói-lakkal. Hossza 21 bécsi öl, szélessége 
9 öl, két emeletes, — igazi keresztyén épület. 

Azzal vádolt ugyan két évvel ezelőtt egy va-
laki ellenfeleim közöl, hogy én a' gyülekezet te-
hetségét szerfölött erötetem. Először tudja meg ö 
ezennel az t , hogy itt, a' gyülekezetnek evang. 
presbyterium általi kormányzata mellett, minden 
kényszerítés lehetetlen, s igy tehát csak önkény-
tes áldozatok hozatnak. Továbbá azt mondhatom 
ama gyengéden gondoskodó urnák, hogy ezen 
szép épületre egy fillérnyi adósságunk sincs, és 
hogy az anyagyülekezet, melly a' leánygyüleke-
zetek segítsége nélkül vitte véghez ezen szép 
müvet, olly kevéssé van kimerítve, hogy leg-
újabban ismét egy erdőt vett magának az uraság-
tól 16000 pfton, 's arra sincs egy fillérnyi adós-
sága is ! Evangelikus nép soha sem szegény ! Az 
evangelium napfénye alatt , Isten kerte mind az 
elsatnyulás, mind az elrohadás ellen biztosított! 
Az Urnák áldása gazdaggá tesz! sokkal gazda-
gabbájtnint a* kincs hajhászata, ha vasutakon ro-
hanunk is utána. 

Felső-Lövőn 243 gyermek jár iskolába, a' 
6-ik évtől a' 14-kig. Jelenleg három szorgalmas, 
talpra esett tanító (ez is egyik áldása Istennek ezen 
tanító-szűk időben) foglalkozik ezen ifjúság taní-
tásával, 3 osztályban. 

1. osztály (a ' leczkék rendét lásd *) alatt vé-
gen!)74 tanitványnyal a' 6 évtől a' 8-ig elemiiskola. 
A' gyermekek itt az elemeket tanulják. Németüi 
tökéletesen olvasni, magyarul betűket kimondan 
a' szótagolásig. írni mind a' két nyelven két vo-
nal között egész a'tökélyig. Számvetni, tökélete-
sen számolni, Összeadni és kivonni fejből és táblán 
egyszerű számokkal, de a' tökéletességig! Emié-



kezetgyakorlásul: a' két első főszakaszt Luther 
katekhismusábdl, bibliai mondatokat, énekverse-
ket, kis-gyermeki dalokat, miilyenek jeles elemi-
könyvünkben, meliyet épen most adok ki magya-
rul is, találtatnak. Ezen olvasókönyv a' derék ta-
nítónak anyagot szolgáltat barátságos atyai mu-
latságra is a'gyermekekkel! Eneklésbeni oktatás. 

1 Ugy énekelnek a' gyermekek, mint az angyalok! 
Bibliai törtenetecskék bibliai gyermekekről, mint: 
József-, Sámuel-, Dávid-, János-, Timotheus-
és a' kedves Jézsus-gyermekröl nem hiányzanak, 
miután ezek már az elemi olvasó könyvben (10 
p. kr. 184 lap) foglalvák. Kezdet és berekesztés 
imával és énekléssel. Hetenként 26 óra. 

2. osztály. Középosztály 84 tanitványnyal, a' 
8-ik évtől a' l t - ik ig . Itt az olvasást mind a' két 
nyelven németül és magyarul lehető tökélyig 
viszik. Helyesírás a' német és magyar nyelv 
elemeivel, emez Turcsányi szerint. Szépírás né-
metül és magyarul. Bibliai történetek saját tan-
könyvünk szerint, melly olvasókönyv gyanánt is 
használtatik. Biblia-ismeret az általam szerkesz-
tett és németül, magyarul 's tótul kiadott kis b ib-
liai káté (3 p. kr} szerint. A' bibliai történetek 
magából a' bibliából olvastatnak. Luther kate-
khismusából taníttatik a' 3 első föszakasz. Szám-
vetésben a' 4 nem nevezetlen és nevezett szá-
mokkal tökéletességig, fejből és táblán. A' magyar 
nelyvben annyira mennek, hogy olvasnak, sza-
vakat és kis mondatokat könyv nélkül tanulnak, 
^skönnyebb darabokat rügtön lefordítanak! hetén-
ként 3 órán. Az emlékezetbeli gyakorlatok követ-
kezőkben állanak: Hetenként az evangeliomot és 
egy könnyebb éneket könyv nélkül tanulják, és 
még legalább 3 bibliai mondatot. Azonkívül, 
mintegy jutalmul: kis mesék, dalok, találós me-
séket 's t. e' f. Hetenként 30 óra. Kezdet- 's be-
rekesztésül imádság. 

3. osztály. Felső osztály 86 tanitványnyal a1 

11—ik évtől 14-ikig. Ezen osztályban, miután ez 
a* leányok tanítását általában 's a' fiú-gyermeke-
két egy részből elvégzi, de ez utóbbiaknak mégis 
egy részét a'negyedik osztályra előkészíti, szinte 
a' tökélynek egy bizonyos foka elérendő. Bibliai 
mondatok nagyobb számmal, az egyházi énekek 
és a' sz. írás zsoltárai, más szép énekekkel együtt, 
mesékkel 's a' t. szóigálnak emlékezetgyakorlásul. 
Német és magyar nyelvtan — ez utóbbi Hammer-
schmidt szerint a'lehetö legnagyobb tökéletességig. 
Az irás mind a' két nyelven , a' szépírás tökéle-
tességi foka már a' középosztályban éretvén el, itt 
a' gyakorlottságig végeztetik. Az életre való 
írásbeli fogalmazások mind a' két nyelven. Tisz-
ta kimondás gyakorlatai mind a' magyarban minc 
a' németben. A' számvetésben az olasz praktikáig 
kell jutniok, mind fejből mind táblán. A'vallásbani 
oktatás, mellyhez ez éveken a' confirmatiói tanitás 

is járúl, Luther egész katekhi musa, bibliai lecz-
ték, egyházi történet és eneklésbeni oktatás által 
végeztetik Közhasznú tudományokból, alkalmas 
évi folyamakban, végeztetik a' természethistória, 
'öldleirás és honunk története. Mihelyt megler-
mendik gyümölcseiket az iskolák, és az első osz-
tályok jobban előkészült tanítványokat küldend-
nek a'felső osztályba, mint eddigelé, hol közép és 
felső osztály egybe volt kötve: ezen iskolai terv 
is tisztuland és tökéletesebb leend. Testgyakorlat, 
íertészet, gyümölcsfatenyesztés és rajzolás állal 
még tökéletesítetendik a' tanítás jövő tavaszszal. 
Hetenként 30 óra. Kezdet 's berekesztés imádság-
gal 's énekkel. 

Fizetésökre nézve következőkép állnak tanító 
uraink: 

1) Az elemi tanítónak, ki egyszersmind egy-
lázfi, szabad lakás mellett jár: 100 p. ft., 12 mérő 
gabona (buza és rozs), 6 öl fa, káposzta-, répa-
és burgonyagyüjtelék, hold burgonyaföld, 
mindegyik gyermektől évenként 1 pft., némi pa-
lástdíji illetékek az egyházi foglalkozásokért, 12 
p. kr. a' harangozásért minden temetésnél. Hat 
szegény gyermeket ingyen kell tanítania; ha 
többen lennének, a'convent fizeti értök az iskola-
pénzt. 

2) A' közép osztály tanítójának, a' ki e g y -
szersmind orgonázó, j á r : 200 pft. fixum, 1 pft. 
iskolapénz, 10 öl fa, 12 mérő gabona, káposzta-, 
répa-, burgonya-gyüjtelék, burgonyaföld, szabad 
lakás és mellékjárulékok az esketéseknél. Hat 
gyermeket ingyen tanít, ha több volna szegény' 
gyermek, a' convent fizeti az iskolapénzt. 

3) A' felső osztály tanítójának, a' theologia 
megvizsgált jelöltének j á r : 200 pft. fixum, 1 pft. 
iskolapénz mindegyik gyermektől, 12 mérő ga-
bona, 10 öl fa , káposzta-, répa- és burgonya-
gyüjtelék , burgonya- földdel és szép lakással. 

4 ) Egy negyedik osztály 13 — 16 éves if-
jak számára azonnal megnyittatik, mihelyt tanítót 
találunk! Kinek kedve 's lelke van ezen iskolá-
ban működni, ki egyszersmind szorgalmas és tu-
dományos ember: jelentse magát e' helyre! Itt 
taníttatni fog; algebra, elemi mértan, népszerű 
természettan, természethistória, történet, keresz-
tyén biblia-ismeret, tökéletes használata a' két 
anyanyelvnek, németül és magyarul, tekintettel 
a" polgári életre, gyümölcstenyésztés és kertészet 
Azon férfinak fizetése, ki ezen intézetre alkalmas 
leend, áll 500 pft -ból és szép szabad lakársból; 
azonkívül jár neki 1 pft. iskolapénz minden hely-
beli és 4 pftig minden netaláni idegen tanítvány-
tól. Ha honunkban találkozik ide alkalmatos egyén, 
kinek kedve van ezen helyre, jelentse magát ná-
lam húsvétig! A' két evangelikus vallástőtel kö-
zötti különbségre nem lesz tekintet. (Vége köv.) 

W i m m e r Á g o s t o n . 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
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Es gibt ein polizeiliches Episcopát, oder das Recht des Fürsten, als Staatsoberhaupts, über die Kir-
che (wie über jede andere Gesellschaft im Staate) eine allgemeine Aufsicht zu ffihren, damit die 
Wohlfahrt des Staates nicht durch sie gefáhrdet werde B r e t s c h n e i d e r . 

TARTALOM : Egyház állományhozi viszonyban, okosság jogtari 
pontból, szemlélve. V i l á g v á r i . — Életképek a'helv. 
hitv. tiszántúli egyházkerületből. — Iskola- 's nevelésügy : 
Az evang. falusi iskola F. Lövőn. Wim mer Á g o s t o n . 
— Irodalom: Malusska J. Gazdasági Népkönyve. Czimtelen 
könyvismertetése. Nógrádi ev. esperességi könyvtári ünne-
pély. — Vegyes közlemények. 

Egyház , állományhoz! viszonyban, 
okosság jogtani pontból, szemlélve. 

(Folytatás.) 
Igazgatásnak sz. dolgok körüli foga. 

Az igazgatásnak egyház, vallás, egyáltalá-
ban az ugy-nevezett szent dolgok körüli joga 
(jus iraperii circa sacra) csupán abban áll: ügyel-
jen á> fejdelem, hogy azok miatt az állománynak 
semmi kára ne következzék! (Consul videat, ne 
quid respublica delrimenti capiat). Miszerint vizs-
gálja meg, vájjon valamelly valláslársaság az ál-
lománynak nincsen-e veszedelmére, vagy annak 
czéljait, a' közbátorságot és jólléteit, nem gátol-
j a -e? É s , ha ugy találná, hogy veszedelmére 
van 'stb: azon esetben azon társaságot vagy egé-
szen törölje el, vagy legalább ugy szorítsa meg, 
hogy azt többé ne tehesse. — Igy kellene p. o. 
az olly vallástársasággal bánni, melly a' megha-
ragudni vélt Istenség megengesztelésére, vagy a' 
hit tisztán tartására emberi áldozatokat kívánna, 
vagy valami affélét parancsolna, mint a' brahmi-
nok társasága Keletindiában, melly az özvegyek-
nek, meghalt férjeikkeli, elevenen megégetését 
nemcsak eltűrte, de még sürgette is, — melly 
borzasztó szokás még ma sem irtatott ki egészen; 
vagy valami ollyat gyakorolna, mint némelly régi 
népek, p. o gallusok, germanusok 'stb., kiknél a1 

rabszolgákat, meghalt uraiknak adandó utolsó 
tisztesség 's engesztelő áldozattétel végett, a' sír 
felett leöldösni szokásban volt. Minő borzasztó, 
az erkölcsiséggel ellenkező, vallásos szokások 
gyakoroltattak a' régi phoenieziaiak-, karthágói-
ak-, babiloniak- és perzsáknál 'stb. azt minden, 
ki a' történészetben csak valamennyire jártas, jól 
tudhatja. — Igy kellene az olly vallásos társaság-
gal bánni, melly a' hamis esküvést, tolvajságot, 
nösparáznaságot, ön- és atyagyilkosságot, em-
ber- és királyölést, és a' népnek igazgatás alóli 
feloldoztatását 'stb. valamelly ugy-nevezett jó 

czélért (finis sanctificat média) megengedné, söt 
mentegetné; melly egyáltalában a' szeretetlen-
séget, türedelmetlenséget, gyűlölséget és háború-
ságot 's visszavonást, a' nép közt, tettleges hit-
dühvel és hitkórsággal terjesztené és a' fenálló 
törvényeknek nem engedelmeskednék; melly 
akárminö, mult, jelen és jövendő, gonoszságok-
's vétkeknek is holmi külső szertartások, testi 
gyakorlások, vagy pénzzel megváltás általi eltö-
röltethetését, és igy a' bűnöknek csupa önkény 
szerinti megbocsátását hirdetné és Ígérné, 's e' 
szerint a' polgári bátorságot 's boldogságot leg-
mélyebb alapjaiban megrázó vagy megásó go-
nosz-teltekre tágas kaput nyitna; melly az állo-
mányi törvényektől magát függetlenné kívánván 
tenni, az állományban állományt állítna. — Egy 
illy veszedelmes társaságnak, miután az egykor 
közönségesen eltöröltetett volna, mint valamelly 
drága fénix-madárnak , az ujabb időkben , sok 
helyen, hamvaibóli fölélesztése valójában nem 
szolgál nagy becsületére az illető igazgatások-
nak ; mert az csak új névvel, de nem ú j , hanem 
ó-lélekkel költ ki sírjából; és vájjon elváltoztat-
hatja-e a' szerecsen az ő bőrét és a'párducz az ö 
tarkaságát ? — Ha pedig ugy találja az igazga-
tás, hogy valamelly vallástársaság az állomány-
nak semmi veszedelmére nincs, 's annak czéljait 
nem akadályozza: kötelessége akkor azon társa-
ságot nemcsak eltűrni, de minden más, akár az 
állományban, akár az állományon kivül helyzeit, 
még vallásos társaságoktól jövő vagy jöhető meg-
bántások 's méltatlanságok ellen is hatósan védel-
mezni, és a' többekkel egyaránt pártfogolni; a' 
mit ha nem tesz, akkor az igazgatás nem az többé, 
minek kell lenni, t. i, jogvédő, hanem jogve-
szélyzö intézet, és eszményileg megszűnt lenni, 
— miszerint nem méltó, hogy dologilag is többé 
fenálljon. 

1' babonás vallást me§r»zenvedlietl-e 
az állomány? 

Még, haszinte valamelly egyház hite tévelygő 
és babonás, és annak szokásai, tanítmányai kép-
teleneknek tetszenének is: tartozik az állomány azt 
maga keblében megszenvedni, ha csak annak 
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czéljával, a' közbátorsággal, egyenesen és szem-
közt nem ellenkezik; mert különben a' többe-
ket sem szenvedhetné meg, mellyek, amannak 
vélekedése szerint, hasonlóképen tévelygők és 
babonások. — T. i. a1 babona és tévelygés vagy 
közvetlenül befoly az akaratra és azt a' roszra 
egyenesen meghatározza, vagy pedig csak köz-
velösen. Az első esetben a' babonát meg nem 
szenvedhetni a' jogtörvénynek bizonyos veszé-
lyeztetése nélkül. A' második esetben pedig, mi-
kor, a1 babona következésében, ama veszélyez-
tetésnek semmi nyoma nem látszik: kötelessége 
az állománynak azt megszenvedni. Mert ámbár, 
magában véve, a' babona és tévelygés, melly 
mindig ugy nézethetik, mint a' lélek nyavalyája, 
soha nem egészen ártatlan, — minthogy a leg-
ártatlanabbnak tetsző is, idővel, könnyen vesze-
delmessé válhatik: de elkerülhetlen annyiban, 
mennyiben a' véges határok közé szorított embe-
riség csak tévelygések és folytonos hibák szö-
vényein keresztül, szünteleni esések és fölkelések 
közt, és igy lassanként küzködhetik fel az igaz-
ság-ismeretésmagasb erény tökélyére. Azonban, 
még sincs attól miért félni, ha csak a' nyilvános 
jogsértés megbüntettetik, és a' gondolkodás teljes 
szabadsága fentartatik, és annak eszközeinek a' 
szabad beszéd, irás, olvasás és tanításnak hasz-
nálata nem gátoltatik, mi által a' babona hova-to-
vább mindinkább orvosoltatik, elhárítatik, ártat-
lanná tétetik, és a'vallásbeli különbség, ellenkezés 
és fétoldaluság is, mind szüntelen kiegyenlítetik. 

Tall&inak szabad gyakorlása az állo-
mányban. 

Minthogy a' vallás, a' belső tárgyakra nézve, 
az állomány kényszerítő hatalmának alávettetve 
nincsen, de csupán lelkiösmeret dolga ; és mint-
hogy, természet-törvény szerint, minden egyhá-
zak, személyes fenállásuk-és szabadságukra néz-
ve, egymáshoz tökéletesen egyenlők: innen kö-
vetkezik ezen teljes-bizonyosságu jogelv: Nem-
csak az állományon kívül, az ugy-nevezett ter-
mészeti, de polgári állapotban is, minden ember 
tulajdon meggyőződése szerint tisztelheti az Is-
tent; melly jogelvet igy is kifejezhetni: Minden 
polgárnak szabadságában áll, hogy ez vagy ama 
vallástársasággal tartson vagy ne tartson, a* sze-
rint, mint az ö erk. vallásszükségét egyik vagy 
másik inkább elégíti — vagy nem elégíti ki. — 
És ez , az okossággal egyezőleg, teljesség-
gel nem is lehet másképen. Mert az Istennek, 
ki csupa lélek és igazság, tehát lélek- 's igaz-
ságban is tiszteltethetik, nem tulajdon hit 's meg-
győződés szerint, hanem az ellen, és igy idegen 
hit 's meggyőződés szerinti, tiszteltetése, nem is-
teni tisztelet, hanem istenkáromlás, a'legszentebb 
lénynyel és minden erk. eszmékkeli csúfolódás, 
— nem egyéb, mint a' képmutatás fegyvereiveli 

meggyilkolása minden igaz erkölcsiség 's vallá-
sosságnak, — melly csak ott, akkor 's annyiban 
foganszik, nő és terjed, a' hol, mikor és mennyi-
ben, arra nézve, minden erőszak és kényszerítés 
megszűnik. 

Nincsen is abban , hogy a' polgár ez vagy 
ama vallástársaságba lép, az állomány bátorságá-
nak semmi tulajdonképeni biztosítása, még annál 
kevesbbé, ha belépni kénytelen. Ugyanis a' leg-
buzgóbb- és Iegvallásosabbnak látszó emberek 
gyakran legtörvénytelenebbek és Iegroszabbak 
— Non omnes sancti, qui calcant limina ternpli — 
azaz, nem mind szentek, kik a' templom küszö-
bén bementek —: ellenben sok, ugy-nevezett 
különczők v. separatisták — vallásosok, becsülete-
sek és jámborok. És valakit csak azért, hogy nem 
ugy tiszteli az Istent, és nem ugy hiszen's gondol-
kodik is a' vallás tárgyairól, mint mi, — még 
koránsem tarthatunk hitetlen- 's vallástalannak; 
különben ő is hitetlen- 's eretneknek nevezhetne 
minket, mivel mi sem ugy hiszünk 's gondolko-
dunk, mint ő. Már pedig, mint ninden egyebek-
ben, ugy főleg a' vallás dolgaiban is, tökéletes 
szabadsága van egyik embernek, épen ugy sajá-
lilag gondolkodni, mint másiknak. Valakire, ha-
szinte tévelyegne is, a' mi gondolatinkat erőszak-
kal reá-tolni semmi jogunk nincsen, 's még annál 
kevesbbé, hogy mi is, az ö vélekedése szerint, 
nemcsak, de valósággal is, sokszor és sokban té-
velygünk. (Folytatása következik.) 

V i l á g v á r i. 

ÉleIképek a' lielv. Iiitv. tiszántúli 
egyházkerületből. 

V. 
A' bizonytalankodó néma szünetet Bátori Sá-

muel szakasztá félbe. Előre, 's Szendrei Miklós-
hoz mintegy két lépésnyire közelebb állván, miu-
tán magát nyájas udvarisággal meghajtá: nemes 
bizodalmat lehelő hangon igy szólott: „Tekintetes 
táblabíró úr! e' nagy-számu társaságot ide, nagy-
tisztelettí esperes úrhoz, épen ez estvére, főkép 
az egyházkerületi közgyülésröli tudakozódás vá-
gya gyűjtötte össze, 's az erről értesítő levelet, 
melly nagytiszteletü esperes úr kezében most is 
kitárva van, mármár olvasni kezdé nagytiszteletü 
esperes úr, midőn a' tekintetes urnák örvendetes 
megjelenése figyelmünket az előbbi tárgyról ma-
gára fordítá, 's amazt rövid ideig, ha el nem fe-
lejteté is velünk, kétségkívül örömest halasztatá. 
Most azonban már, reményleni bátorkodom, hogy 
mint nekünk, a' tekintetes urnák is, kedves éle-
ményt nyujtand a' közügyekrőli tudósítás; 's ta-
lán közérzelmet tolmácsolok, ha nagytiszteletü 
esperes urat a' fölnyitott levél felolvasására, az 
egész társaság nevében, ismételve megkérem." 

„Szives örömest hallgatom, — válaszolá 
Szendrei Miklós — 's meglehet, némelly tárgyak-



ról én is szolgálhatok némi tudósítással, a" meny-
nyiben debreczeni idözésem alatt az egyházke-
rületi közgyűlésekben is megjelentem." 

,,Halljuk a' levelet! — dörgé egy nyers hang 
— azt esperes irla. Nekünk ez az aiilhenticum; 
aütos epha: infallibile. Esperesi levélre világi 
úr commentariust nem, csak anticriticát adhat!<4 

Szarvas Jakab elbámulván a' Boros Márton 
esperes ajkairól leszakadt latin *s görög szókra, 
előbb Fejes Györgyre, majd Boros Mártonra vá-
gott helybehagyó pillanatot, düledt szemeivel. Vi-
gyorgó képén látszólag ült ki azon meggyőző-
dése: „Csak Boros Mártonhoz hasonló esperesek 
vadítják el , az egyházi kormányzástól, a' világi 
urakat." 

De Bátori, Jámbor, az ott levő ifjúság, és a' 
nőnem eltitkolhatatlan nehezteléssel vette, hogy 
esperes Boros Márton olly gorombául sérté meg 
a' tekintélyes vendéget. 

A' hullámzó két-nemü érzelmet azonban csak-
hamar lecsilapítá Fejes György trítoni kürté. Két 
gyertya közé emelte az in-folio irott levelet, 's 
minden szobában meghallható hangon olvassa: 

„Bürkösdön anno 1845. die 26-ta januarii; 
alázatos szolga-barátja Víg András m. k 
n. n. egyházvidéki esperes." 

„No derék! — kiált fel Szarvas Jakab. — Soha 
sem hallottam, mióta élek, hogy levelet hátulról 
kezdjenek visszafelé olvasni. Nem csudálnám, ha 
valaha jó zsidó lettél volna, Fejes György bará-
tom: de tudom, hogy a" collegiumban 's azonkívül 
naturalis horror-od volt az exegesis iránt. Nem 
is hiszem, hogy a' zsidó nyelvből több tudomány 
ragrdt volna rád ez egynél, hogy visszafelé kell 
olvasni!" 

„Megtetszik, Jakab, — röhögött Fejes György 
— megtetszik, hogy , szarvas" vagy. Együgyü! 
hiszen superintendentián is a1 dátumot és sub-
scriptiót olvassa legelőször a* generális nótárius. 
Csak megtanulhattam már, mióta esperes vagyok; 
*s hogy kaptam volna a' generális notariusságra 
közelebbi választáskor annyi szavazatot, ha ennyit 
sem tudnék a' nolariusi hivatalból? . . . . Jakab ! 
Jakab! si tacuisses : philosophus mansisses 
Most hát, silentium! . . Az olvasást, míg végét 
nem érjük a' levélnek, meg ne zavarja senki!." 

Olvas: 
„Nagytiszteletü Esperes Űr! 
Kedves Szolgatársam az Úrban!" 

„Hm! még furcsa ez, — szól Fejes György, 
lebocsátva a' levelet — ezt a' megszólítást fötisz-
teletü superintendens uram szokta körlevelében 
használni Átkozom a" lelke Víg Andrása! 
tán csak nem vágyik superintendensi hivatalra?" 

„Na! György barátom ! — rá-kiált Szarvas 
Jakab. — Te adtad ki a'rendeletet, hogy senki se 
szóljon's te rontod meg legelőször. Egész életed-
ben, de különösen esperességed óla, mindig illyen j 
valál." 

„Quod licet jovi, non licet bovi" kaczagá Fe-
jes György. 

„Ha méltóztatik átengedni, — közbe szól Bá-
tori , kit a' dialóg szinte kivett phlegmájából — 
majd felolvasom én; nagy tiszteletű esperes urnák 
alkalmatlan dolog gyertyánál olvasni." 

„Bizony jól teszi, édes tiszteletes uram!. — 
válaszolá Fejes György — ugy el is szoktam már 
én az olvasástól. Esperességem óta jobban sze-
re„tek" hallgatni. 

A' Fejes és Szarvas előbbi párbeszéde alatt 
a' vendégek conversáltak. Vezendiné, fijával 's 
bátyjával az eltávozás iránt értekezett; mert az 
öreg Vezendi Máténak nagy terhére látszott len-
ni a' további, czéltalan itl-maradás. 

De , a' mint Bátori ékes hangja megcsendül: 
az egész társaság, víg kedélylyel, felé fordúl; 

\S Bátori olvassa a' levelet: 
„Nagyon sajnálom, hogy n.t. coileguramnak 

nem referálhatok a' gyűlésről ugy, mint szem- "s 
fül—tanú. Én sem mehettem be Debreczenbe, mert 
két szép gyönyörű ökrömet, mellyeknek párja 
egész tractusomban sincs, 's egy capitalis kajla 
fejős-tehenemet, folyó hónap 19-kén Sára nap-
ján, míg kuratorné asszonyomnál dégállunk , el-
hajtották. E' szerint épen az indulás napjára esett 
az investigatio 's én itthon maradni kénytelenít-
teltem. De, mint presbylerianus esperes, beküld-
tem fractusom részéről egy általam denominált 
tiszteletes férfiút, az egész tractus repraesentan-
sául. Ezen érdemes deputatusomnak, tiszteletes 
Igási Ferencz uramnak, relationalis levelét lepá-
riálni,'s nagytiszteletü coileguramnak sietve meg-
küldeni méltónak Ítéltem. 

(Tiszteletes Igási uram relationalis levelének 
másolata.) 

A' superintendentialis közgyűlés,— meliyet 
valami más gyűlés is előzött meg, — ha jól jut 
eszembe, egy olly tudós gyűlés, mellyben min-
denik tudósnak több esze volt, mint a'másiknak, 's 
melly gyűlés denique sem tudott semmire menni, 
— épen azért non est tanti, hogy vele nagyiisz-
teletü uramnak alkalmatlankodjam, de meg nem is 
tudok róla semmit certocertius — tehát a' superin-
tendentiális közgyűlés nagyon népes és fényes volt. 

Első napon, legelőször a' nm. fögondnok úr 
mondott egy igen-igen szép beszédet. Azután fő-
tiszteletű superintendens uram gratulált, hasonló-
képen, igen-igen szépen. Harmadszor a' generális 
nótárius mondott egy trifariam distribuált oratiót 
„könyv nélkül " 12 óra felé föliszteletü 
superintendens úr, gyengélkedése miatt, eltávo-
zott. . . . Egy órakor a' gyűlés eloszlott 2 
órakor, a' nm. fögondnok úr fényes asztalához 
ültünk nagyon sok urak. Én soha meg nem kö-
szönhetem eléggé ezt a* szerencsét, hogy ezen f é -
nyes gyűlésre engem méltóztatott deputálni nagy-

[ tiszteletű esperes uram. Én illyen ebédnél soha sem 
' ültem. Örökre lekötelezett szolgája maradok nagy-
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tiszteletű esperes uramnak. Az ebédnél legneve-
zetesebb volt egy esperes úr pohárköszöntése. 

Második napon. A' gyűlésben semmi érdekes 
tárgy. Ebéden fötiszteletü superintendens urnái 
vaiánk. Oh, beh áldott jó ember ez is ! Azt hittem 
é n , hogy rá sem néz ez a' falusi papra. Pedig, 
bizony jobban megbecsüli az embert, mint né-
mellvik esperes, jobban, mint az ember érdemli. 

Itt az a' gondolat foglalatoskodtatok: „Miért 
kellene a' superintendensnek több fizetés, hiszen 
nagyon nagy úr ez? !" 

Harmadik napon. Sokféle apró-cseprő tárgy 
forgott szóban. Ugy emlékezem, e'napon mondott 
íe a' generális nótárius úr hivataláról. De az már 
nem jut eszembe, elfogadtatott-e resignatiója? 
Inkább gondolom, hogy „nem"; mert sz. György 
napi gyűlést emlegettek Én e' gyűlésből 
korán kijöttem. Felvettem a'jövet-menet 's gyű-
lésben töltött napokról a' diurnumokat, — mely-
lyeknek részemre assignálását nagytiszteletü es-
peres uramnak alázatosan köszönöm. — Délben 
falatoztam a'tarisznyámból egy kis sódart. — Egy 
órakor haza indultam. . . . Tegnap estve későn 
érkeztem Az éjjel elkészítettem ezen rela 
tionalis levelet, mellyet nagytiszteletü esperes 
urnák, pro slatu notitiae, lovas postától, — kinek 
díját a' tractualis cassából fizettetni esedezem — 
küldeni ezennel szerencsém van. 

A' ki is nagy alázatossággal maradok n.t. es-
peres uramnak tapasztalt gratiájába ajánlott, zá-
rott és maradott kész köteles szegény szolgája 

Igási Ferencz, m. k. 
nagytiszt. esp. uram jóvoltából 

a"1 pinczei ekklézsiában szolgáló kálv. közlelkész, 
„mint deputatus repraesentans 

U. I. Majd el is felejtém,hogy minden tractus-
ba fog küldeni a" főtiszt, superintendentia egy -egy 
példányt az új törvényczikkböl. Ezt aztán alkal-
masint minden lelkésznek le kell irni, 's az ekklé-
zsia ládájában, két kulcscsal elzárva, conserválni. 

Tiszteletes Igási uramnak e' kimerítő relatio-
nalisából bölcsen méltóztatik látni n. t. colleguram, 
hogy mi mindketten nagyot vesztettünk. De hiszen, 
quod diíFertur, non aufertur. Ha az úr akarandja és 
élünk, a1 sz. györgy-napi közgyűlésen duplicál-
juk a' sámpányit." 

„Csak azon egy hiány van tiszteletes Igási 
uram levelében, hogy a' generális notarius^re-
signatiójáról nem ír elég praecise. Ha csakugyan 
le talál köszönni: ugy . . . . nagytiszteletü colleg-
uram személyét tekintve, „ardet Ucalegon." 
Egyébiránt Prudens futuri 's a' t. Addig is azon-
ban, miga'ránk-jövő superintendentialis közgyű-
lésen egymással találkozni szerencsénk lenne: 
magamat recommendálván, maradok 's a' t. 

„U. I. A' generális notariusságról concipiált 
utolsó soraimat, nehogy valami infidelis, quo fato, 
meglássa, vágja el nt. collega uram „fidibusznak, 
id est „fidelibus.íí Idem, qui supra." 

„Na boldogtalan ! — kiált Fejes György — hát 
miért nem elöl irtad? E' már „szarvas" hiba!".... 

VI. 
A' relationalis levél felolvasása után a' társa-

ság ösztönszerűleg különböző csoportokra oszlott. 
Macskási az ifjakkal 's leányokkal együtt be-

suhant a' mellékszobába. — Fejes György, Szar-
vas Jakab, Boros Márton a' kemencze melletti 
zugba vonultak suttogva. — Jámbor József egy 
széken búsongva tilt. — Bátori a' Vezendi-család 
tagjai közé simult. 

Az öreg Vezendi Máté, a'relationalis levél 
felöl táplált gazdag reményének igy meghiúsultán, 
sötét kedvetlenségbe sülyedt; 's illy embereknek, 
aljas lelkületétől elborzadott. Feleségételtávozásra 
szólítá fel; 's ez annál készebb volt férjének en-
gedni , mert egyrészről tudta, hogy Miklós 
bátyja mindent híven elöbeszélend férjének ott-
hon; másrészről már fájni kezdett szivének, hogy 
kedves barátnéja, Buzásiné, hozzá a'szomszédban 
olly közel 's még is olly távol van. 

Vezendi Mátéval 's nejével, fija és Szendrei 
is, sőt még Bátori is, a'társaságból, mint nem 
szellemökhez valóból, eltávozni készültek. De 
Szendrei Miklóst Fejes György sehogy sem akarta 
elbocsátani. Öt a' generális notariusságróli hír 
nagyon bántotta: kérte tehát, hogy a' gyűlés 
tárgyairól, kegyes Ígérete szerint, méltóztassék 
bővebb tudósítást adni! 

Bátorit Fejes Lidi, Vezendi Pált Kiskéri Amá-
lia kérték a' még további ott-maradásra. 

Végre csakugyan sikerült a' közelebb említett 
egyének megmarasztása. ' Szendrei azonban az 
öreg Vezendit 's testvérét Buzásinéhoz átkísérte, 
majd onnan, pipája 's dohányaért, a' vis-á-vis eső 
vendégfogadóba egy kissé elment, nem sokára 
visszatérendő. 

VII. 
Míg Szendrei Miklós — kit cselédeiveli baj 

tovább tartóztatott, mint előre gondolá, —- visz-
szatérne : tekintsünk be a1 mellékszobába! 

A' társaságot egyenként soká, vagy talán 
soká sem tudnók jellemzeni. A' már eddig ismert 
egyéneken kivül, különben is, csak egy-kettö é r -
dekeltetvén czélunkhoz képest: szorítkozzunk 
csak ezekre. 

Egy 17 éves leányka hütőzik hideg ablak 
mellett, táncz utáni melegségétől, 's fél-kezével 
egy férfiúnak, ki a' divánnak ablakhoz nyúló vé-
gére fektette fejét, homlokáról simogatta el hosz-
szu-fürtös, gesztenye-szín haját. Előtte egy kel-
lemes külsejű 25, 26 éves ifjú esdeklett: „Ne 
játszék drága egészségével! jöjjön távolabb a' 
hideg ablaktól!" Szelíden engedett a' különben 
férfias bátorsággal villogó szemű leány, 's a' di-
vánra ott nyújtózott 's félig-meddig alvó embe-
rünk elébe ült,'s ennek haja simogatását most már 
jobb kezével folytatá. 



A' leány gy—i nótárius Kiskéri Mátyás ur-
nák, esperes úr elhalt felesége testvérének, egyet-
len leánya, Amália. Édes anyját a' gy—i földes 
asszonyság tartotta 's nevelte fel házánál. Iíésöbb 
Kiskéri Mátyáshoz, mint meglehetős-jövedelmű 
helybeli notariushoz, hozzá-adá. De az érzelem-
dús , igazán müveit nő, férjenek betyár vigadal-
mai között titkosan emésztődve, két év alatt las-
sanként lehervadt kora sírjába. Hátra-hagyott 
egyetlen leánya , Amália , édes anyjának halála 
után félévig a' földes-asszonyság udvarában tar-
tatott, dajka által; majd a* nagy jóltevönekhalála 
után, atyjától házához visszavitetve, kisded évei-
től kezdve mindekkorig csak apai gyámság alatt 
nőtt fel. Kiskéri Mátyásnak, mint minden, túlság-
ba csapongó indulatúnak, egyetlen gyermeke 
iránti szeretete, ösztönszerű de a' szenvedélyig 
magasztalt vala. 0 a' társaságos mulatozást külö-
nösen kedvelte, 's minthogy módja is volt benne: 
házánál, majd minden estve, férfi-compania gyűlt 
össze. Innen a' leány jellemén szembeszököleg 
feltűnt az egyáltalában nem tartózkodó szabadság, 
miszerint ö akármellyik férfival is beszélgetést 
kezdett és a' legelső ízben látottal is kezet fogott. 
Erkölcse azonban fedclhetleniil tiszta 's mondhat-
nók , tüzpróbában megedzett vala. Hibája, ha 
ugyan hibának tetszik neveznünk, ebben állott, 
hogy mivel az örökös férfi-társaság nönemi eré-
nyeinek kifejtését igénybe soha sem vette, ezek 
pedig, a'természet örök törvényei szerint, ki-ki-
törtek : nagy mértékben szeszélyessé lön. E' 
szeszélyességet nevelte anyjától öröklött muzsi-
kai hajlama. Egy ínséges orgonistától kezdte 
a1 zongorán-játszást tanulni, 's két-három év 
alatt, a' vidékben, leghiresb zongorajátszóval 
is vetélkedhetett. Ha atyja téli napokban félhé-
tig is vadásztársaságokban időzött: egyedüli 
magányát operák betanulására használta. Ö Nor-
mát, Belizárt, 's a' t. művészi tökélylyel ját-
szotta 's énekelte. Szenvedélyes kedvelője volt 
a'színészetnek is ; és épen ez alkalommal is azért, 
vette rá atyját, a'nem messze fekvő városba, es-
peres bátyjáhozi bejövetelre, mert vándor-sziné-
szek kerültek oda. Szinészetröli fogalmait átvitte 
a1 prédikátori hivatalra is. Jó egyházi szónokot 
rendkívüli gyönyörűséggel hallgatott, öt a' lelkes 
beszéd egészen exaltálta. 

E' csudálatos-vegyületü jellemvonásokból al-
kalmasint nyomára akadhatunk azon érzelemnek, 
melly öt édes atyjához^ a' divánon nyújtózó, fen-
tebb említett, férfihoz füzé. Atyja, minden kiván 
ságaínak tüstént hódolt,'s ezért a ' leány, atyját, 
soknemü fogyatkozásai mellett is, szerette, — 
iránta bájos gyöngédséggel viseltetett. De nyo-
mára akadunk azon érzelemnek is, melly öt az 
ablaktól elszólító ifjú iránt olly szelíd-engedé-
kenynyé tette. 

Az ifjú, gy—i iskolatanító Mezősi Károly, sok 
tekintetben elég müveit, kellemes magaalkalma-

zásu volt. Különösen jó tánczos, — kitűnő fuvo-
lás, — ékes szónok. Illyet, vagy nála különbet, 
soha sem látott Amália atyjának társaságában. A1 

házi companisták mind kártya- 's bor- hősök va-
lának, kiktől a'fölserdült leány szinte iszonyodék. 

Ah! regényes pásztor órái csak azok vol-
tak, mellyekben zongorája hármoniáját Mezősi 
fuvolájával kisérte; 's mintegy leigézödve hall-
gatta , ha Mezősi valami szép darabot declamált, 
vagy ollykor-ollykor prédikált Ez érze-
lem minden inkább, mint szerelem. 

Mezősi,KiskériMátyással's Amáliával együtt, 
gyakorta megfordult az esperes házánál, — kit, 
minthogy prédikátori pályára szándékozott, min-
denkép megnyerni igyekezett. Innen magyaráz-
hatjuk meg Lidi körüli forgolódásit. 

Egyébiránt Mezősi Károlyról tudnunk kell, 
hogy ö egy elpusztult uradalmi tiszttartónak 12 
éves korban árván maradt fija; mintegy 10 évig, 
az atyja által szolgált uraság udvarában, romlott 
erkölcsű inasok, jágerek, szakácsok 's ármányo-
san cselszövő ispánok, kasznárok között csavar-
ga; 's az itt beszívott vétkek természettől nyert 
szép tehetségeit megvesztegették. 

Ö szerette Amáliát. Tudta, hogy atyja a' 
leányt ki nem adja falujából. Feltette hát magá-
ban , hogy neki a' gy—i ekklézsiában kell, törik 
szakad, prédikátorrá lennie 's Amáliát ekkép bir-
tokába nyernie. 

Illy czélból a' ritka-becsületességü Jámbor 
József ellen felbőszítette a' nótáriust, ugy festvén 
le a'szegény prédikátort, mint a'ki hiúzi szemek-
kel leskelődik Kiskéri Mátyás tettei körül, 's a' 
falubeliek előtt mindig a' notariusi háznál betyár-
kodó társaságot becsmeli: söt predikáczióiban is, 
kétértelmű szavakkal, mindig vagdalózik. — Más-
felől az esperesnél tett declaratiót, hogy kis-
asszonyának elnyerhetését legnagyobb szerencsé-
jének tartaná. 

Hinni szeretjük, hogy, további mélyebb vizs-
gálódás nélkül is, tisztán megkülönböztethetők a1 

Mezősi Károlyt, Fejes Györgyöt, Kiskéri Mátyást 
és Jámbor Józsefet körülhálózó viszonyok. Hogy 
tehát e' tárgyban untatok ne legyünk: röviden 
csak az eredményt adjuk elő. 

Bátori Sámuel Lidit, Vezendi Pál Amáliát bír-
ták r á , hogy közbenjárulásuk által engeszteljék 
meg, Jámbor József iránt, esperes és nótárius 
urakat, édes atyjaikat. Tegyék e' mai estvél 
nagyszerű jótétemény estvéjévé! Ajándékozza-
nak békeséget, nyugodalmat egy ok nélkül ke-
servesen megzavart nagy háznépnek. 

Sajátja a' nőnemnek, hogy, érzéki ingerelhe-
töségénél fogva, erényre, vétekre egyaránt képes 
felemelkedni vagy lesülyedni, ha cselekvöleges 
szerepben léphet föl. Néhány perez múlva Lidi a' 
Bátori, Amália az ifjú Vezendi karján volt, 's az 
ékes-szónoklatu Bátori Sámuel, illy kiséret mel-
lett, az aczél-szivet is rezgő könyekbe olvasztó 



beszédet intéze az espereshez és nolariushoz, 
Jámbor József ügyében, mindenek hallatára. 

A' leányaik által illy két férfiú kíséretében 
meglepetett esperes és nótárius, — talán mert 
bele-jöhetett mindegyik számításába a'leány kar-
ján levő derék férfiú is — alap nélküli haragúkat 
csak-hamar meggyőzetni engedék 's a' szegény 
Jámbor Józseífel, ki mindeddig egy széken, pe-
nitentziát-tartó képpel, búsongott, békepoharat 
ürítettek. 

Mezősi Károlyt — egyelőre azt gondolhat-
nók — iszonyúan rázta meg ezen, ő rá vonatko-
zólag kedvetlen, kibékülés. — De fentebb elő-
adott életrajzából meggyőződhetünk, mikép a1 

könnyelmű ifjú, elégnek tartva, hogy ő egészen 
kimaradt a' játékból, és senki sem fogja rágalom 
koholmányaiért számadás alá vonni, egy perez 
alatt meg tudott válni minden eddigi terveitől, 's 
amaz életszabály szerint: „Qui perdidit numerum, 
incipiat iterum" már a' jövő perezben más kab-
balák szövésén mesterkedett. 

E' szerencsés békekötés magasztos örömre 
hevité Bátori és Vezendinek, eddig aléltnak lát-
szó, kedélyét. Vidám nyájassággal conversáltak, 
karjaikon hordozva a' békeszerző hölgyeket, mind-
addig, míg Szendrei Miklós visszatért. Ekkor a' 
leányokat tánezosaiknak átengedvén, a' pipázó 
szobába ők is visszavonultak. (Folyt, köv.) 

I s k o l a - ' s n e v e l é s ü g y : 
A z e v . f a l u s i - i s k o l a F e l s ö - I i o v ö n . 

( V é g e). 
Az egész iskolára felügyel a' helybeli pap 

és egy gyülekezeti választmány. Az iskolai dolgok 
tulajdonképeni vezérlete egy iskolai igazgatóra 
van bizva , ki az igazgatást mindig megtartandja 
váltogatás nékül. 

Egyértés végett és a' tanitók szigorú együ-
vémüködésének megkönnyítésére minden máso-
dik héten a' felügyelő, ennek távollétében pedig 
az iskolai igazgató elnöklete alatt, iskolai tana-
kodások tartatnak. 

Testi fenyítékek az iskolában tiltvák a' taní-
tóknak. Hazugság , konok makacsság, tolvajko-
dás, sérelmes verekedések, a' tanakodó szék ál-
tal a' büntető kamarában , becsukatások, ismétlés 
esetén pedig vesszővel, elengedhetlenül, testileg 
büntettetik meg. — Minden más esetben intések-
kel 's gyengébb büntetésekkel élünk egész az 
ebéd megtagadásaig. Testi büntetés az iskolában 
nyilvánosan rendeltetik ugyan, de mindig csak az 
illető tanító és az igazgató jelenlétében az iskolai 
szolga által vitetik véghez a' büntető kamarában. 
Még eddig illy eset nem adta elő magát. 

Miután falusi iskolánk olly fokra lépett , hol 
párja alig van, czélszerünek véljük visszatérni 
a' tanitó-képzés régi modorához. Ujabb időkben 
egészen félreismertetett az iskolamesterség ügye. 

Vagy a' gymnasiumok, *s más rendek sepredékét, 
semmirekellő korhelyeket veitek fel eddigelé, kik 
mindenütt Rontó Pálokként mutakoztak, 's igy 
elbecstelenítették a' tanítói kart; vagy hogy csak 
a' szükség késztethetett derék fiatal embereket 
az illyféle helyek elfogadására. Tapasztalásból 
szólok: szégyennek tartották és tartják sok szü-
lék még most i s , ha azt teszik fel róluk, hogy az 
iskola szolgálatára szánják gyermekeiket. És 
mégis! melly érdem szerényebb és nagyobb 
egyszersmind, mint egy derék népiskolamesteré! 
Bizonyára, szeretett atyámfia! ki szerényen hor-
dod iskolai keresztedet az Úr után, magasra eme-
Iend téged az Ur, jóval magasabbra sok büszke 
köveket-koptatónál és világjavító tanárnál, — 
sok olly papnál i s , ki inkább hasgondnok, mint 
lélek-gondnok, akármi kevélyen pillantsanak is 
le szerény köntösödre! 

Szerencsémre három igen derék iskolames-
terem van! Hálát adok Istennek és szeretem 
őket, 's ugy tisztelem, mint munkatársaimat. 

Most attól tartok, hogy az ellenkező túlzásba 
fogunk átcsapni. Iskolamesterekből iskclatanító-
kat, szerény tanítókból nagy urakat fogunk csinálni 
akarni. Füst és mindig csak füst! hiu kaczkiáso-
kat, fenhéjazó, kajfos szőrszálhasogatókat, ostoba 
kontárokat fognak nevelni. Tehát míg majd ezen 
nagy urak, kik a'népet egyszerre világ-bölcsekké 
fogják teremteni, fel lesznek nevelve: addig mi 
a' régi modorhoz térünk vissza. Nálunk három 
falusi tanosztály van, ehez jön még egy negye-
dik, mihelyt tanítót találunk. Ide egynehány is-
kola-ifjoncz vagy iskolamester-inast szándéko-
zom fölvenni. Ha valahol-valami alkalmas, jóin-
dulatú, talán szegény fiu találtatik, hozzám lehet 
küldeni. Ne legyen fiatalabb 13 vagy 14 évesnél, 
de ne is idősb 18-náI. Hatalán már tanult valami 
mesterséget, jó. Tudjon jól magyarul, és ha 14 
éven felül van, jól németül is beszélni, azonkívül 
szükséges, hogy tisztességgel végezte légyen be 
a' falusi iskolát. Valami hatnak kész vagyok szál-
lást és kosztot adni, ha pedig felette szegény, 
némi ruhát is. De ollyat is elfogadunk, a' ki meg-
fizetheti kosztját. Ezeket három éven át iskola-
mester-inasként mindenben fogjuk oktatni, valami 
csak az iskolamesterség és orgonistasághoz tar-
tozik. Ha jóknak találtatandnak, legények lesznek, 
és egy négyévi iskolapálya után, mesterekké le -
hetnek , mihelyt találkozik számukra me,cteri hi-
vatal. Nemesi jogokat nem osztogathatunk, az 
effélékre nincs is szüksége derék iskolamesternek: 
de ki akarjuk őket elméletileg és gyakorlatilag 
képezni talpra-eselt tanítókká, ugy , hogy a' 
mennyekben bizonyosán tehetnek egykor szert 
koronára! A1 keresztyén falusi mester a' meny-
nyekben kapja jutalmát, ha odalép seregével, 
mellyet az Idvezítőnek fölnevelt! 

Iskolamesterinasokra nézve az első év próba-
évnek tekintetik. Ha nem találjuk őket alkalma-



soknak, azon atyai tanácsot adjuk nekik, hogy 
menjenek odább és fogjanak valami más tisztessé-
ges mesterséghez. — Beteg ember sem idevaló! 

A' kiket ingyen tartunk 's ruházunk, kötele-
sek is leendnek, a' hivatást elfogadni, meliyet 
elejekbe adandunk, 's három évig ott maradni.— 
A' ki iskolamester akar lenni, pünköstig jöhet. — 
Különösen örömest fogadjuk iskola-mesterek és 
szegény papok gyermekeit, valamint az elhagyott 

árvákat is. — Az iskolaigazgatója , egy tapasztalt 
tanodaféríi, utmutató és vezérképen különös gond-
ját fogja viselni azoknak, kik elmebeli tehetsé-
gűkhez képest a' 3-dik vagy 4-dik osztályba 
lépendnek. 

Ennyit ezennel a* felsö-lövöi falusi iskoláról! 
Annak előmeneteléről majd annak idején fogunk 
adni tudósítást. 
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I r o d a i » m . 
f i g y e l m e z t e t é s n t . I f l a t u s s k a J ó -
z s e f ú r G a z d a s á g i l é p h ö n y v c i r e . 

A' gyümölcs-, főkép szederfák és selyembo-
garak tenyésztése 's így hazánk jólléte előmoz-
dításának tekintetéből érdekesnek tartók tiszte-
lendő Matusska József F. Rakoncza helységbeni 
lelkész, alesperes 's táblabírónak kiadandó két 
Gazdasági Népkönyvére ezennel legnagyobb szí-
vességgel figyelmeztetni: 

Az első könyvecske: „Oktatás á' szeder fa 
és selyembogár tenyésztéséről " melly eleintén 
csak a' f. rakonczai és méznevelöi iskola számára 
szerkeztetvén, kéziratban a' serdülő ifjúsággal 
vasárnapokon használtatott, utóbb a' ns. honthi 
egyházmegye által, mint gazdasági tanulmány, 
iskoláiba behozatott, *s végtére, az e'szakban jár-
tas megyei bizottmány által megvizsgáltatván, 's 
ennek e' szavaival: Ez oktatás olly tökéletes, 
hogy mindeddig a' falusi iskolák számára é* szak-
ban jobb, népszerűbb, értelmesb és ezélszerübb 
előadás aligha létezikíf jónak kihirdettetvén, a" 
nemesi pénztár költségén sajtó alá bocsáttatott 's 
minden megyebeli falu számára kiosztatott. E 
munka példányainak egynehány hónap alatti el-
kelése szükségessé tevé annak második kiadását 
annál inkább, hogy nemcsak a' selyemtenyésztés 
egyes barátai, de egész megyék által is, tetemesb 
számú példányokban kerestetik: minek folytában 
új, bővített és javított kiadása már megjelenvén, 
Pesten minden könyvkereskedésben, aztán a' Ma-
gyar Gazdasági Egylet titoknoki hivalában és 
szerzőnél is, csínos borítékba fűzve, kapható. Ára 
13 kr. p. p. A' vevők minden 10. példány után 
egyet, és 100 példányra 20-at ingyen kapnak. 

Miután pedig szerző a' német és tót példá-
nyok iránt ismételve felszólíttatott: e' kívánatnak 
az érintett feltételek alatt jövő József-napig eleget 
tenni akarván, ezennel kéri a' vevő urakat, hogy 
a' veendő példányok számát 's becses neveiket 
bérmentes levelekben az utolsó honlh-ipolysághi 
postán küldjék F. Rakonczára; minek folytában 
példányaikat a' bejelent helyeken megkapván, a1 

pénz átküldetéséröl csak azoknak elérkezte után 
gondoskodjanak. — 

A' második munkácska szinte három nyelven 
jelenend meg jövő József-napig, ezen czím alatt: 
,,A' gyümölcsfa tenyésztése és nemesítése a< ta-
nítók és tanulók számára " E' népkönyv szerzője 
25 évek alatt e' gazdasági ágazat körében nem 
csekély sikerrel szakadatlanul működvén, és dol-
gozatában nemcsak a' N. M. Helytartó Tanács ál-
tal felsegíttetvén, de a' középponti M. Gazdasági 
Egyesület által is egy ezüst emlékpénzzel meg-
tiszteltetvén 's felserkentetvén , meghivatottnak 
érzi magát arra, hogy e' szakban is tett tapaszta-
latait a' dolgozó néposztály jávára nyilvánítsa. E' 
könyv ára 's feltételei ugyanazok, mellyek az 
első könyv mellett érintettek. Értéke pedig mind-

kettőnek a' gyümölcs- és szederfa-tenyésztés 
gyarapítására fordíttatandik. 

C z i m i e l e i i k ö n y v i s m e r t e t é s e . 
Sajnálom, hogy ezen ismertetésnél nem tudok 

olly pontos lenni, mint szeretném, a' könyv czimére 
és nyomatása idejére nézve, mert az birtokomban 
nincs. Hanem körülirásosan elmondom. Készült 
Palotán, Veszprém megyében, boldogult Naszályt 
János reform, lelkipásztor által, ki és még három 
jeles férfiak, u.m. tek. Kozma János felügyelő, t. 
Horváth János archivarius és Vecsey Sándor 
lelkész urak összeállván, a' palotai derék két pro-
testáns gyülekezetet egyesítni akarták nagy buz-
galommal. Szent törekvésöket boldogult Naszályi 
János Írásba foglalván, kinyomatták Veszprémben. 
A' négy jeles férfiak közöl, kik Mátyás kedves 
városában akarták megkezdeni a' nagy uniót, még 
csak t. Kozma János úr van éleiben, kinél ezen 
könyvecskékből több példányok fognak találtatni. 
Az egyesülés szent ügyéhez e' jeles munka a' 
szép-tudományu Naszályi úrtól, megemlítést 's 
hamvaiból l'ölélesztést érdemel. 

F i g y e l m e z ő . 
Megjelent és Emich könyvkereskedésében 50 

ez. kron szerezhető: Nógrádi evang. esperességi 
olvasó és munkáló könyvtári ünnepély, melly Lo-
sonczon jun. 19-kén 1844. évben tartatott, II. 
füzet. A' bejövendő tiszta haszon az esperességi 
könyvtár pénzalapjának gyarapítására fordítandó. 
Pesten 1845. Trattner-Károlyi b. 185 I. k. 8rét. 
Tartalma: 1) Előbb magunkat miveljük, hogy 
másokat taníthassunk. Kubinyi Ag. elnöktől. 2 ) 
Ulfilás. Walentinyi J. 3) Földtani nézetek Ritter 
leczkéi után. Svehla P. 4) A' kegyeletekről. Pá-
lyakérdés Tóth M. 5) A1 coníirmatio hatása a' 
protestánsok vallásos nevelésére. Trsztyenszky F. 
6 ) Metaphysikai előzmények. Terray K. 7) Né-
hány szó a' távcsövi ércztükrök készítéséről. 
Pékár L. 8 ) A' hangyák. Mese, Maróthy J. 

V e g y e s e k . 
H ü I f ö l d . 

m I i í r a ' k i s v i l á g b a n ? Gyakran 
csudálkoztam, hogy a' Prot. Lap a' trieri püspök 
által okozott mozgalmakról még mindeddig egy 
szót sem szólott. Bizony nagyon henye levelező-
ik lehetnek az uraknak! Az ugyan dicséretes önök 
részéről, ha nem kapnak ollyan híreken, mely-
lyek közlése a1 gyarlók közé idegenkedést fogna 
behozni: de megint azt tartom, hogy ha az ese-
mények olly stadiumba léptek, mellyen a' jelen-
kornak jelentékeny kérdésévé váltak, önök lap-
jának rólok hallgatni nem szadad. Csakhogy eze-
ket aztán sine ira et studio, quorum causas procul 
habeamus, kell előadnunk. 

A' róm. kath. egyháznak egyik sarkalatos hit-
tana az ereklyék tisztelete. És igy igen követ-
kezetesen cselekvék Arnoldi, trieri püspök, ki a1 

\ 



Irieri káptalanban levő Jézus Krisztus palástját a' 
híveknek tisztelet-tárgyául 1844-dik évi aug. 18-
kán kitevé. Ez annál inkább helyeselhető, mint-
hogy ez ereklyének utolsó kitétele 1810-ben 's igy 
3 l év előtt történt. Tagadhatatlan históriai adat, 
miként X. Leo pápa 1514-dik év jan. 26-kán 
kihirdetett bullájában mindazoknak, kik Jézus 
Kristus szent köntösét közvetlen szemlélettel 
tisztelik, tökéletes bűnbocsánatot ígér. Nem csuda 
tehát, hogy több százezeren zarándokoltak Trierbe 
azon hat hét alatt, melly a'szent köntös imádására 
szánva volt. 

A' protestáns keresztyének, kik az egy Isten, 
az ö szent fia és a' szent lelken kivül senkit nem 
imádnak 's minden egyéb imádást bálványimá-
dásnak tartanak, elég gyöngédtelenek voltak az 
Arnoldi püspök által kitelt szent köntös imádása 
felöl gúnyosan nyilatkozni, melly tekintetben ki-
váltképen a' lipcsei Herold érdemel legtöbb szem-
rehányást. De ha részrehajlatlanok akarunk lenni, 
meg kell vallanunk, hogy ez úttal, ha valaki ezen 
ügynek ártott, azok nem annyira a1 protestánsok, 
mint magok a' római kath.papok voltak. Mert míg 
még seregenként tódultak Trierbe a palástimádók 
buzgó sergei, Laurahültén oct. l - jén megszólalt 
Hongé János s Luther óta példátlan bátorssággal 
kelt ki a' trieri ereklye imádása ellen. Neki megy 
aztán Arnoldi püspöknek és „hivatala és papi 
hivatása erejénél fogva" (t. i. Ronge úr rkath 
pap) „mint német néptanító és a' keresztyénség 
nevében 's a' I." felszólítja a' püspököt, „hogy az 
említett ruhadarabot rejtse ismét el!" Mert, — 's 
most következnek az okok, hisz tudhatná Ön, mint 
püspök, hogy Jézus nem palástját, hanem lelkét 
hagyá követőinek, 's hogy palástja hóhérainak 
jutott; hogy Jézus Istent kívánja imádtatni álta-
lunk lélekben és igazságban; hogy az evangyé-
liom minden kép és ereklye tiszteletét tiltja; hogy 
illyesmit az első keresztények nem tűrtek *s hogy 
az első egyházi atyák ez okból a' pogányokat ki-
gúnyolták, például: (div. inst. II, c 2.) végre hogy 
a'németek csak a'XIII. év XIV- században kezdék 
a' keresztes háborúk alkalmával hozott ereklyéket 
imádni. Azt is rosz neven veszi a'püspöknek, 
hogy ha már tudta, hogy ezen ruhadarab gyógyító 
erővel bír , azt a' szenvedő emberiség kárával 
1810-dik év óta mindeddig rejtve tartotta; és 
ismét hogy pénzt vett el a' zarándokló sokaságtól. 
Czélom nem az, hogy kapjak e' dolgon,hanem hogy, 
mint históriai tüneményről, egy pár ismertető sort 
írjak.—Ezen palástimádás sok jövendő bajnak lehet 
okozója. Mert kapva-kaptak rajta a' német pro-
testáns és nem protestáns újságok 's a' kölcsönös 
vagdalkozások és súrlódások — 's ez a'dolognak 
átkos oldala—felébreszték a'türelmetlenséget 'saz 
eddig az annyira mennyire békés felek ismét hu-
nyorgatva néznek egymásra. Ki mindezekről 
bővebben kiván értesíttetni,szerezze meg magának 
egy váltó forinton ,,a' sz. palást albumai", melly 

nem rég Lipcsében jelent meg. A1 mi pedig az én 
véleményemet illeti, a' szerkesztő urak engedel-
mével legyen mondva, ez: Imádja ki-ki azt, a' mit 
imádnia egyháza és meggyőződése szerint kell: 
de bün nélkül senkinek nem szabad nevetség 
tárgyává tenni azt, mi más előtt szent. Hogy ezt 
itt egy róm. kath. pap tevé, én meg nem fogha-
tom , mert én az illyesekben jártas nem vagyok. 
De már azért aztán, Isten bocsássa meg bűnömet! 
nagyon boszonkodom, hogy a' trieri papság a' 
királyi trón előtt keres satisfactiot. Mert hátha a* 
protestánsok is ugyanazt tennék, pedig okuk elég 
volna — nem következnék-e ebből háború ? No 
de én az illyesekbe nem ereszkedem, csak annyit 
mondok, hogy sajnos biz ez, de mindnyájunk saj-
nálkozása sem tarthatja fel az isteni gondviselés 
és igazság menetelét. Ezt nem tehetjük, de azt 
még is tehetjük, hogy kérjük mennyei atyánkat: 
távoztasson el tőlünk minden veszedelmet, tartsa 
meg a'testvérek között a 'szeretetet , békét és 
türelmet. Ugy legyen! 

H e n y e y G y u l a . 
A ' 3 > i * » t c s í a i i t i * m i i s F r a n k h o f i -

h a n . Ujabb időkben, Frankhon különböző ré-
szeiben több prot. gyülekezet alakult, igy: sept. 
l - jén a' mult 1844-dik évben Limoges-ban, hol 
a1 protestánsok 100 családból állnak. A' nevéről 
ismert Roussel lelkész nyitá meg az ünnepélyt egy 
igen hatalmas beszéddel a' reformatio minden or-
szágokra árasztott üdveiről, — r. catholicusok is 
sokan voltak jelen. Ugyanazon év aug. 27-kén 
Pontarlierben is alakult prot. egyház. Ezenkívül 
Etoile és Valreasban Elmultak, tán visszajöhet-
lenül elmultak a' vallás-üldözések, mellyek olly 
égrekiáltólag dühöngtek különösen Frankhonban; 
a' szellem nemesbült, a1 kedélyek szelídültek: de 
még is vannak most is irigyek, álnokok, rosz lel-
kűek, kik titkon 's alattomban elenei a'protestan-
tismusnak; kik legyenek azok? könnyű kitalálni. 

Ch. B. 

B e l f ö l d 
Á f j ü v e l e l a z e v a n g . e g y h á z b a 

Horarik János r. kath. lelkész f. é. febr. 19-kén 
az evangyéliomi egyházba té r t , 's febr. 24-én 
Urunk szent vacsoráját két szín alatt fölvevé. 

í l r i i a g i a k m e s r * 5 i i n e i » l é s é r ö l i e g y -
h á z i r e n d e l e t Mennyire meghűl olly kor a' 
keresztyéneknél az ünnep- és úrnapok vallásos 
megszentelése iránti buzgalom, bizonysági ennek 
a' hírlapok (Lásd Köz-egyh. újság Darmstadt 
1840, — 93. 94 sz. és Prot. E. I. lapok 1844.) 
mellyben nyilván érintetnek azon legfőbb helyek-
ről költ bölcs intézkedések, mellyek által az úr-
napok iránti élénkebb figyelemre, sőt azokbani 
gyakoribb részvétre ébresztetnek a' keresz-
tyének. — 

Nem hiányzott néhány év óta a1 bőcsi h. v. 
egyházban is azoknak vészteljes példája, kik az 
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ünnep-, kivált űrnapok iránt, különösen a' sür-
getős munkáu tavaszi és nyári hónapokban, áta-
lános részvétlenséggel viseltettek} találkoztak a1 

főlebb mult években, kik feledve eme „hat napokon 
munkálkodjál, hetediken megnyugodjál" keresz-
tyéneknél is erőben hagyott parancsot, — több 
napokig a1 mezőben mulatva, az űrnapokon szint-
úgy, mint a' hétköznapokon — bár ha erre sem-
mi alkalmatlan idöváltozástóli előfélelem okul nem 
szolgálhatott is — egyre kaszáltak, szénát szá-
raztotlak, gyűjtöttek, arattak ' sa ' t. Az illy, mezei 
munkákban telhetetleneket — ha tudomásra jöttek 
— nem késett ugyan egyháztanácsunk, egyes tag-
jai által atyafiságosan fölszólítani, és őket az űrna-
pok megszentelése iránti ker. kötelességökre emlé-
keztetni: de miután látná, mikép a' szelídebb 
figyelmeztetések nemcsak semmi jó eredményt 
nem szülnek, sőt a' rosz példák, mind tovább ha-
rapódzva, több-több követőkre találnak: ezt mind-
untalan behunyt szemmel nézni's ez erkölcsi nya-
valyát érvényesb orvosiszerek elővétele nélkül 
tovább is hagyni jónak nem látta. 

Mire nézve még 1813-dik évi nov. és dec. 
hónapokban tartott gyűléseiben, több izbeni érte-
kezése tárgyául tűzte az a' fölötti vitatkozást: mi 
hatályos eszközöket lehetne s kellene elővenni 
ezen vallásos külszerlartást-zavaró rosz példák 
gátlására? és ekkor mindjárt némelly nézeteit 
mind-két*) helység bíráival közölve, miután mind-
két helyen, már előleges eszméi is jóvá-hagyást 
nyertek: — majd mult év mart. 11. teljes egyh. 
tanács gyűlésében, az 5- ik szám alatt következő 
határozattal kivánt a' köz-erkölcsiségre illy káros 
hatású rendellenségnek elébe-állani: 

„5-dik sz. A' nyári űrnapok megülése tekin-
tetéből: meggondolván egyh. tanácsunk azt, mi-
képen már mindkét helységünkben száma nélkül 
sokan annyira mentek az űrnapok megrontásában, 
hogy mikor mások a' nevezett szent-napokon 
isteni tiszteletben foglalatosok, ők nem átallanak, 
reggeltől délig, déltől estig, vagy szénát vagy 
szántott földeik termését kerteikbe szabadon hor-
dani ; sőt figyelembe vévén azt is, mikép ollyak is 
találtatnának, kik a' tavaszi 's nyári űrnapokon 
egész nap-estig, künn a" mezőben, kaszálnak, 
szénát takarnak, aratnak 's a' t.: hogy ezen való-
ban botrányos tettek, mennyire lehet, gátoltassa-
nak, rendeli 's határozza egyh. tanácsunk követ-
kezendöket: 

1) A' ki a' két helység lakosi közöl a' neve-
zett űrnapokon, két isteni tisztelet végződése 
előtt, a' mezőre, élet- vagy széna-hordásra fölké-
szült szekérrel, a' két helységből — bár a' ker-

*) B ö c s két helysége fekszik o' Hernád két partján, 
egyik bel, másik kQlhelység névvel; amaz Borsod, ez 
Zemplin vármegyekben kebelezve, két kiil polgári bí-
rákkal, — de egy ouyaegyház másfél ezer lélekkel. — 

K. 

lekből legyen is az — kimenni bátorkodik : egy 
pengő forintra büntettetik, mellynek fele az egy-
ház erszényébe, fele a" birák részére megy. 

2 ) A' ki szombaton olly czéllal indul a' Tak-
tára *) barmaival vagy szekerével, hogy onnan 
majd következő űrnapi két templom utánra szeker 
szénájával haza érhessen: ez illyen, mint ki éjjeli 
ott hálása alatt másoknak is kárt lesz barmaival, 
a' mások nyilasain legeltetvén azokat; maga ré 
széről pedig az űrnapot egészen megrontja, mind 
maga, mind cseléde, mind két isteni liszteletet el-
mulatván : — két pengő forintra büntettetik. — 
Hasonlóképen 

3) A' kik a1 dinnye-földre űrnapokon, két is-
teni tisztelét bevégezte előtt, akár szekérrel, 
akár gyalog vagy talyigával kimennek, 's így az 
űrnapot megrontják: az illyek, ha szekeresek, egy 
pengő forintra, ha gyalogok vagy talyigások, fél 
pengőre bűntetteinek. 

4 ) Kivételnek ezen rendeletek alól, kik vá -
sárra-készülőben levén , útra indulásukat űrnap-
ján kénytelenek tenni; valamint kik főbb pa-
rancs, vagy hivatal következtében teszik ut-
jokat. 

Ezen rendeletek, ugy mint állanak, e. tanács-
gyülésünk jegyzőkönyvéből kiíratva, megkül-
dettek mindkét helység bíráinak, olly fölszólítás-
sal, miszerint ezeket a' helység gyűlésében felol-
vastatva, vegyék értelmét a' többségnek az iránt, 
vájjon ezek ugy-e , mint hangzanak, legyenek 
életbe-léptetendők, — vagy rajtok némi könnyítést 
tenni lenne szükséges? Innét függesztvén íol 
egyh. tanácsunk ezen rendeleteknek, majd a' nép 
előtt, köz-isteni tisztelet alkalmával, közzé-
tételét. 

Némelly, vallásos szertartások iránt egészen 
elhidegült egyénekben bámulást gerjesztő jelenet 
lett volna, mit itt a' jó lélek a' két helység házá-
nál, ezen rendeletek köz-felolvasása alkalmával, 
örömmel tapasztalt. — A' belhelység közgyűlésé-
ben ugyanis nemcsak minden pontjai jóvá-ha-
gyattak e' rendeleteknek, - sőt igen nagy több-
ség oda szavazott, miszerint nemcsak két tem-
plom utánig, de egész nap-lementig kemény bün-
tetés alatt tilos legyen a' nevezett nyári munkákra 
fölkészült szekérreli kimenetel akár a' lakhelyek-
ről, akár a" kertekről. 

Mind e' mellett e. tanácsunk maj. 16. tartott 
gyűlésében a* 2-ik sz. alatt ezt több okra nézve 
túlságosnak tartván, egész illedelemmel mellőzve, 
csak a' fönt-írt 's a' külhelység házánál is szóról 
szóra helybenhagyott modorban, semmit hozzá 
nem téve, rendelte ezeknek az egész nép előtt, a' 

**) A' Takta-rét jó másfél órányi távolra helységeinktől a' 
Tisza pariján Lúcz, Harkály, T. Kinízs és a Tisza közt 
gróf A n d r á s s y család öröke, a' dobi uradalomhoz 
tarlozó. — De ezt számos évektől fogva a' böcsiek ha-
szoubériik. K. 



következő űrnnpi reggeli isteni tiszt, alkalmával, 
szószékböli kihirdetését. Mi meg is történt jun. 
9-kén — És az óta — bár mult évbeli nyári 

- napjainknak csaknem minden órái kedvetlen idő-
változások közt folytak el tőlünk: még sem lehe-
te tapasztalni a' megírt rendszabályok elleni csak 
legkisebb kihágást is. — Vajha az úr - és ünnep-
napok estveli óráin az utczákon föl s alá szaba-
don ordítozó, ittas ifjak rakonczátlankodása ellen 
is, illy üdvös gyógyszert lehetne reményiem az 
egyház és két helység elöljáróinak bölcs egyet-
értéssel kitervezendő hatályos föllépésökben !! 

Közli a' n e v e z e t t e . - t a n á c s 
j e g y z ő j e . 

Hála-ko^zonet Viig-Palágyból. 
Feldobog minden igaz honfi szive a' magyar tör-
ténetek szövegében szép fénynyel ragyogó „Do-
bó" névre. Az eszmetársitás utján ezen öscsalád 
jelesbjeinek dicső árnyékai tűntek fel lelkemben, 
midőn a' tiszáninneni egyházkerület rendelménye 
következtében, egy több tagokból alakult jeles 
választmány Jászay Mihály ungfelsőzempléni es -
peres vezérlete és Kovács János egyházi főjegyző 
szónoklata alatt Dobóruszkán, a' vitéz Dobók haj-
dani birtokán, jelenleg gróf Buttlcr János ujdon 
szerzeményében, a' tisztelt nemes-szivü grófnak 
ünnepélyesen tisztelgett azon nagyszerű ajánlata-
ért , mellyel a' 4 hh. superintendentia közt a' ti-
száninnenit is kegyes vala felvidítani. A' forró-
ömledezésü szónoklat szívemelö szavainak kár 
volna csak pusztán a' kiékítelt urilak falai közt 
hangzani el: nem veendi hát unlalóul a' nagykö-
zönség, ha az öszintes köszönet tartalmát, i t ta ' 
nyilvánosságnak átadva , közetkezökben olvas-
hatja: „Mlgs Gróf! nekünk jutott a' szerencse 
osztály-reszül, a' honi történetekben érdemdús 
család emlékét 's nevét fentartó ezen sorsteljes 
helyre a' tiszáninneni egyházkerület hálaköszö-
netét meghozni, im ezennel jegyzöileg is meleg 
részvéttel átnyújtani, azon vallásos kegyeleteért, 
mellytöl viseltetve, a' bardányi uradalmára tett 
100000-t megközelítő kijavítási pénztömegben, 
a1 több egyházkerület közt, a' mienket is arány-
lag részeltetendni kegyes vala nemcsak szóval 
megígérni, de nagy-becsü biztosító okiratában is 
ezt vele közleni. Terjedelmes, szerénységsértő 
lenne, mindazokat előidézni, mit lelkünk e' nagy 
órában sugal, forró keblünk érez. — Ismerjük mi 
Méltóságod magos lelkét, — tudjuk, hogy e' nagy-
szerű áldozatra nem az alacsony hírszomj, hanem 
a1 vallásos szent tüz heve vezérlelte. A' vallás, 
a' nemzetiség oltárán több versenyt fellobbantott 
dicső áldozatiban eléggé tanúsítalott MItgod azon 
ritka jelleme, „a1 mit nyújt jobbjával, nem tudatja 
baljával." Nem sovárgott Mllgod ezen csekély, 
noha szinlést nem ismerő öszintes tisztelgésre is; 
a' nagylelkek honosa, az öntudat, Nagyságodnak 
legdicsöbb jutalma, — édent alkot, mennyet ho-
noltat e' keblében. De bár igy legyünk is e' felöl 

meggyőződve: mindazáltal a1 kötelesség szent 
szava parancsolván, hogy a' nemes tettet méltá-
nyos elismerés kövesse: feszült keblünkből kitör 
a' hálaköszönet, — 's szabadon kimondjuk: Mlgd 
egyházegünkön egy szép-fényü csillagként tünt 
fel, melly csak éltet és vidít. Ah! sokára áldozzék 
le egünkről ez áldásos ragyogvány! mi áldásokat 
könyörgünk Nsgd érdemkoszorúzta ősz fejére, 's 
lelkünk lángfohásza áthat e1 varázserejü regényes 
lak erős kárpitján. Az érdemeket Jutalmazó, ez 
időben honunk 's kedves nemzetünknek 's hitfe-
leire annyira szükséges életét terjessze hosszú 
időkre, hogy az emberi életkor utolsó mértékét is 
kivánt jóllétben számos évekkel meghaladván, 
sokára találkozhassék a' hálás utód porai felett a' 
részvét könyeivel!" — Vannak pillanatok, mely-
lyekben az arczon átfutamló vonásokban a' lélek 
képe nyomatik ki. — Láttam derült lelkét a'nemes 
grófnak; szelíd nyugalom tiikrüzte arczczal állolt 
ö a'választmány félköre közepében, - szerényen 
köszönte a' nem kivánt fáradságot, — és laconiai 
rövidséggel kimondá: ,,A' mit adok, arról feled-
kezem." 

A' tisztelgést előző órán esvén meg a'buzgó 
gróf kívánságára a' pataki főiskolából professori 
ajánlatok mellett udvari papul kijött egy szép 
jellemű ifjú egyénnek a1 papi sáfárkodásokra lett 
ünnepélyes kibocsáttatása, ö is a'választmány ál-
tal a' mint biztos reménynyel a' grófnak magas 
kegyébe ajánltatolt: ugy tőle tetszést tanúsító 
szókkal fogadtatott. 

Végre méltányló elismeréssel kell köztudatúvá 
tennem azon jótékonyságát a1 többször tisztelt 
grófnak, mit a'Dobóruszkával szomszédos palágyi 
anyaegyházzal legújabban tettlegesen éreztetett. 
A'hussilák magyarországitelepedésöket jóval felül 
haladó régi templomát ez egyháznak, a' mint a' 
jelenkori művészeti ízlést felvehette, bel - és 
külalakjában annyira kijavíttatta, miszerint nemes-
szivü kegynökünkkel, az áhítatosság ünnepélyes 
óráin benne felvidult szívvel többször találkozha-
tunk. — Hála, köszönet tőlem 's egyházamtól a' 
tett emberei ezen kiemelt hősének! 

J a k a b f y J á n o s , 
palágyi pap. 

Pisliftlti reform, egyház jóltev©?. 
Azon vészteljes napnak gyászos emlékét, melly 
az 1834-ki év oct. 15-én e1 vidékben dühöngött 
földrengésről eléggé ismeretes, a' piskolti helv. 
hitvallásuak földig-rombolt tornyuk 's roskado-
zott sz egyházok düledéki 5 éven át mutogaták 
a' velők szem-közt találkozó utazóknak, a' mikor 
a' vész-hozó elem ritkábbi jelenete bátorságot 
adott az 1839-ik évben a* repedezett falak közé 
áhitatoskodni félve járt gyülekezet tagjainak, sz.-
egyházokat kiigazgatni 's tornyukat ujdon-épiteni. 
De hogy e' nagyszerű költséget igénylő buzgal-
mukat tehetellenségök el ne enyésztesse : segede-
lemértfolyamodtak keresztyéni jótékonyságukról's 



vallásuk szeretetéről ^ismeretes nagy méltóságú Gr. 
Rhédey Ádám úr ö excellentiája, és tek: kis rhé-
dei Rhédey László úr földesurokhoz. Bizodalmas 
folyamodásuk következtében, a' méltgos Gr. ö 
Excellentiajától ajánlott és adott 1500 vftot, 
mind tek.Rhédey László zemplén megyei főjegyző, 
mind uradalmi igazgató-tiszt's egyházi főgond-
nok t. szécsénkei Kulifay Pál urnák gazdag aján-
latikhól fölépült ugyan a' díszes torony, ki-
igazgattatott az egyház: ámde a' mindezen aján-
latokat *s a' község bő adakozását haladó költség 
pótlásául kényteleníttettek még is az egyház tag-
jai bizonyos-mennyiségű adósságot kérni föl, — 
mellynek kifizelhetését két adózó lakos, név sze-
rint néhai Tálas István özvegye Piroska Mária és 
néhai Simándi István, szép öszveggel kívánták 
könnyíteni, — amaz t. i. egyházunk algondnoka 
Erdős Ferencz szorgalmazására 213 vft év 30 krt, 
ez pedig 50 vftot egyházunk számára végrende-
letükben hagyni kegyeskedvén. 

Az örök hálánkra méltó gazdag adakozók 
nagy nevök mellett maradjon tiszteletben, még a' 
késő maradék előtt is , e' filléreikből bőven ada-
kozóknak is becses nevök I!! 

T a t a i F e r e n c z , 
piskolti reform, lelkész. 

• l o l t e v ő s é g é s h á l a . A' Protest. Lap 
1842. évi 26-dik száma alatt elősorolok kéthelyi 
gróf fíunyady Ferencz ö mlgnak protestáns job-
bágyaival, nevezetesen t. Soinogy-megyében ke-
belezett döröcskei egyházzal közlött több rendbeli, 
ezerekre felrugó jótékony adakozásait. A' nagyon 
tisztelt — a' szó legszorosabb értelmében — ne 
mes gróf, a'legközelebb mult esztendőben bőkezű 
nagylelkűségének új jelét adá, a' midőn a' meg-
nevezett döröcskei egyház jobb léte tekintetéből, 
annak lelkésze számára egy fél, isk. tanítója ré -
szére is egy fertály telek-földet kimetszetni ke-
gyeskedett. 

Álljon ujonan e* lapokban a* kegyes jóltevők 
első sorában nyilvános háladatosság jeleül, az ős 
Hunyadyak dicső neve! áldott emléke pedig ki-
törölhetetlen betűkkel maradjon fen számos, min-
den-rangu 's hitvallású hő tisztelőinek sziveben! 
A' háladatos egyház 's egyházmegye nevében 

L á g l e r I s t v á n , 
az egyesült tolna- baranya-somogyi 

, • e m. jegyzője. 

Árváink számára adakozás. A' 
szerkesztőségnél az Arvaiak számára adakoztak: 
Zerdahelyi Izabella 48 kr, Lumniczer Zsuzs. Mar. 
Jul. 4 f. 20 kr, B. Podmaniczky L. 1 f., Mokry 
Emma 1 f, Petz Gyula 1 f., Mocsáry Miki. Ilka és 
Mária testvérek 10 f., névtelen 8kr, névtelen 5f. , 
névtelen 1 arany, névtelenek 3 f. 6 kr, Mocsáry 

Lajos 2f., Mocsáry Róza 1 f., Bekényi Mária 1 f., 
Kögel Nina 20 kr., Csepcsányi T. 5 f. 

%' mlskolcsi rv. &yiílekezetSicz. 
A* miskolczi evang. gyülekezet kéretik, hogy mi-
nél előbb rendelkezzék a' számára nálam letett 
pénzek felvételéről: Gegns S. 5 f., Benyovszky 
P. 5 f., Sárkány S 1 f. 27 kr, T. Sz. Márton 1 f. 
2 l l

/ 4 kr, Stromszky 17 f. 13 kr, Torkos K. 11 f. 
36 kr. Összesen 41 f. 3 7 % kr. Pesten, mart. 4. 
1845. S z é k á c s J 

Slletö esperes urakhoz. Miután a' 
mult évi bányakerületi gyűlés jegyzökönyvének 
XLVill-dik pontja értelmében, a' kerületi jegy-
zőkre adandó szavazatokból mind e' napig csak 
a' nógrádi, honti, bánáti, zólyomi, pesti 's buda-
pesti esperességek, 's ezeknek is némellyike nem 
teljesen küldék be szavazataikat: bátor vagyok 
bizodalmasan felkérni az illető n.tiszt, esperes ura-
kat, hogy a' f. é. martzius 25-ik napjáig, a' még 
be nem küldött szavazatokat hozzám juttatni mél-
tóztassanak. Pesten febr. 8-kán 1845. 

Id. S c h e d i u s L a j o s , 
kir. tan. 

Az evanff' iskolák «»U4atéHioz. 
Pozsony febr. 20 kán m. gróf Zay Károly , a' 
magyarhoni ág. hitv. evangelicusok főfelügyelője 
ajánlatára , az 1841. évben Zay-Ugróczon , a' 
tisztelt gróf elnöksége alatt, 's a' magyarhoni ev. 
iskolai intézeteket képviselő oktatók hozzájárul-
tával szerkesztett, és ugyanazon évi egyetemes 
gyűlés által helybenhagyatott iskolai tervnek, az 
azóta fejlődött viszonyokhoz szükséges alkalmaz-
tatása 's különösen az iskolai fenyítő rendszer 
megalapítása végett, e' f. évi julius 16-kán 's 
következő napokon, Zay-Ugróczon az említetthez 
hasonló oktatói gyűlés fog tartatni. V. 

„Hoprnni JEstvék44 felöli Jelenté*. 
Tudván, hogy a' jó erkölcscsel, jeles talentomok-
kal 's dicséretes szorgalommal kitűnő tanuló ifjak 
örülnek, ha könyvekkel megajándékoztatnak 's 
ugy vélekedvén, hogy „Soproni Estvék" czimmel 
megjelent 's öt füzetből álló literatúrai gyűjtemé-
nyemet ha talán tanuló korukban nem is, lega-
lább későbben haszonnal olvasgathatják: annak 
Pesten Eggenberger József és Heckenast Gustáv 
könyvárus uraknál találtató példányait számokra 
ingyen kívánom kiosztogattatni. Az iskolai intéze-
tek 's különösen gymnasiumok és lyceumok azon 
érdemes igazgatói tehát, kik examenkori jutal-
mazás végeit példányokat óhajtanak birni, ne ter -
heltessenek magokat vagy személyesen vagy 
bérmenles levélben Tekintetes Schedel Ferencz 
királyi könyvtárigazgató és in agy. tudós társa-
sági titoknok urnái jelenteni 's a' nekik jutandó 
példányokat legfelebb folyó évi junius 10 dikeig, 
a' magok költségén, elvitetni. Sopron, február 2 ü -
kán, 1845. K i s J á n o s . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
11. szám. Negyedik évi folyamat. Mart. 16. 1845. 

Ein Bienlein ist ein klein Thierleio, — maciit sűsz H o n i g , denooch hat es cinen Stachel. Alsó hat ein 
Prediger die allerliebtichslen Trostspröche , — doch weno er aus billigen Ursachen zum Zorn g e -
reizt und getrieben wird, so beiszt und sticht er auch die Schuldigeo. R o q u e s . 

TARTALOM: Egyház , állományhozi viszonyban, okosság jogtani 
p o n t b ó l , szemlé lve . V i l á g v á r i . — Pár szó az unió 
ügyében- D a r u . — Püspökszenielés a' ITTfnánlúTr iretvr 
Tfilv. egyházkerületben. T ö r ö k . W i i n m e r Ágoston. — 
Életképek a ' helv . hitv. tiszántúli egyházkerületből. — 
Könyvismer te tés . — Szent lant. — Vegyes közleményei-. 

Egyház 9 állományhoz! viszonyban, 
okosság jogtani pontból, szemlélje. 

(Fo ly ta tás . ) 

Az á l l o m á n y b a n l e h e í n r k a k á r l a á n y -
f é ' e vaIlá*oE*. 

A' lelkiösmeret szabadságának megszorí tása 
az , ha az ál lományban csak határozot t -számu, p. o. 
k é t , három v a g y négy bevett vallások vannak , 
mellyeken kívül más valiások kővetőit vagy szám-
ű z i k , élethalálra ü ldözik , vagy minden polgár i 
jogokból k i rekesztve , csak eltűrik. De m i ! hát ha 
ezen száműztek v a g y eKürfek, idővel m e g s o k a -
sodni és elhatalmasodni szerencsések l e v é n , a ' 
számüzöke t , üldözőket vagy el türöket magok is 
száműznék, üldöznék vagy csak e l tű rnék : Váj jon 
akkor igazságos dolgot cse lekednének-e ? A m a -
zok azt mondják,- hogy nem, de csak azér t , hogy 
a ' rosz raj tok e s n é k ; mert midőn ök másokkal 
igy tettek, azt igazságlalannak nem tartották. De 
a 'mi t egy v a g y több ember vagy társaság m a g á -
nak nem akar , azt mással sem kell tennie 

A ' csupa lüredelem, még akkor is, midőn az 
szívből ered, csak tagadólagos e r ény , az e r é n y e s -
s é g legalsó mér foka , t. i. mást meg nem bántani , 
haszinte minden büntetés félelme nélkül lehelne 
is ezt lenni, melly türedelmen az emberek 's e g y -
házaknak, ezennel czélunkra nem tartozható, e g y -
más iránti kötelességeik— a' szeretet és jótevöség* 
kötelességei -— széles terjedelme és felséges f o g -
lalata egészen felül és hívül esik : de a' színes és 
kényből jövő türedelem a1 csupa szoros jog k i v á n a -
tának sem felel meg , és magában véve , nemhogy 
e r é n y volna, de m é g erény árnyéka sem, hanem az 
e r é n y - és jognak valóságos megsér tése , m e n n y i -
ben,mint csak eltitkolt, elsimított, elpalástolt, e lhal l-
gatot t vagy elhalasztott türedelmetlenség, azt teszi 
fe l , hogy az állomány csupán kénykegybö l és míg 

tetszik, veszen be , v a g y szenved meg valamelly 
egyházat vagy vallást, — mihelyt pedig másképen 
tetszik, vagy kedve ugy t a r t j a , legottan m e g -
szorítja, üldözi v a g y el is tö r l i ; mi szerint t udn i -
való, hogy akármelly egyháznak is nem i l l y k é n y -
türedelemre, tetszéstől f üggő bevé t e t é s r e ' s ebből 
folyó kérelmi bizonytalan állásra, melly a ' b i z o -
nyos g y ö t r e l e m - és halálnál nem kisebb rosz , fut 
exspectarel lanium in horas s ingu las ) , van s z ü k -
sége: hanem szüksége és joga van másokat k é n y -
szeríthető t ü r e d e l e m r e , kölcsönösen megismer t 
jogegyenlőségre v a g y egya rányu jogos lé te i re , 
u g y , hogy igazság s z e r i n t , bevet t vagy eltűrt 
vallások az állományban nemcsak ne lé tezzenek, 
de még ne is említessenek. Mert az állományban 
egyetlen embernek i s , mint e rk . lénynek, maga 
val láshi te- 's gondolkodásához épen olly szent 
és sérthetlen joga v a n , mint vele átellenben tíz 
vagy száz vagy eze r milliónak a' magokéhoz, n g v , 
hogy sem ö e z e k e t , sem ezek ö t , jogszer in t , 
valamelly hitre nem kényszerí thet ik, a ' nélkül , 
hogy a' h i t e t , mint lelkiösmeret dolgát , durva 
erőszak anyagi t á r g y á v á , ' s azzal együtt magoka t 
is kegyetlen zsarnokság eszközeivé tegyék és — 
megalacsonyítsák. Mellyik halandó mondhatja j ó -
zan, ép és egészséges észszel . ha lelke egét a ' t u -
datlanság vagy szenvedé ly fel lege be nem h o m á -
lyosította, hogy neki akármelly halandó tá rsának 
is hitet s zabn i , parancsolni joga és szabadsága 
volna ? Midőn senki nem teheti még csak azt is, 
hogy ugy h igyjen , mint neki tetszik, mi t e l j e s s é g -
gel nem is f ü g g tőle. hanem szükségesképen ngy 
kell h innie , mint a ' h ivés okai belsőleg h a t á r o z -
zák : ugyan mondja meg v a l a k i : mi módon lehet 
képes az ember ugy hinni, mint másoknak tetszik? 
A ' m i r e , vallási tek in te tben , egynek joga n i n c s : 
a r ra az egész föld minden n é p e i - , 's e g y h á z a i - , 
nak sincs 5 mert a ' mennyországo t nem a' s z o k á -
sos g y a k o r l a t o k - é s k iá l tásokkal : Uram! U r a m ! 
Uram! erőszakosan os t romlók , hanem csak az 
erkölcsi erősek k a p j á k , kiknek t . i. szivök tiszta 
's kezök ártat lan, kik emberi tes tben élve is, i s t e -
ni életet követ tek, és a ' testet , az ö k ívánságaiva l , 

és a1 mennye i atyának a k a r a t á t megfesz í te t ték , 
cselekedték. 



A* gondolkodás s iabadiá^íó! n!ne* 
miért félni vallás dolgában. 

A' vallásbeli gondolkodás szabadsága állal 
veszthetnek ugyan ez vagy amaz, önkény szerint 
szerzett vallások, midőn azoktól az , mit egyébi-
ránt is jogtalanul birnak vag j bitorlanak, vissza-
vétetik: de ez a1 vesztés hasonló azon erőszakos 
ember vesztéséhez, ki midőn, haszinte sajnálva is, 
kénytelen visszaadni azt, vagy lemondani arról, mit 
másoktól ragadott volt el, teljességgel nem pana-
szolhat méltán azon, hogy rajta igazságtalanság 
történt, mert csupán az vétetett el tőle, mi külön 
ben is, igazság szerint, nem volt övé. Azonban 
ezen, vallásbeli szabad gondolkodás által okozott 
vesztésben minden esetre nyer az igaz vallásos-
ság, nyer az emberiség. Ide alkalmazhatni a' régi 
pogány jósszékek- oraculumoknak, Jézus vallása 
általi, eltörléséről irt ezen verset: 

Me puer hebraeus, divos deus ipse gubernans, 
Cedere sede jubet, tristemque redire sub orcám. 

Ama zsidó szűztől szüleltetett gyermek 
Kiáltja, hogy vannak elég setét vermek, 

Szálljak azokba és hagyjam el helyemet, 
Es ne gyakoroljam jövendölésemet. 

Midőn a' vallásnak szülő-anyja épen ama sza-
badság , miszerint azon vallások, mellyek nem 
annak, hanem a' kényszerítésnek leányai, soha 
igaz vallások nem lehetnek: innen a'ki azt mond-
ja, hogy a' gondolkodásbeli szabadság vallásta-
lanságra, hitetlenség- és közönbösségre vinné az 
embereket, erősen tévelygés a'vallásnak sem 
eredetét, sem lényegét és igaz természetét tel-
jességgel nem ismeri. A' ki attól fél, hogy a' gon-
dolkodásbeli szabadság miatt, az emberek, csak-
nem a' hányan vannak , annyifelé oszolva, az 
egyházak ember-egyedekre, mint valamelly ato-
musokra, felbomolnának és végképen elenyész-
nének, és az embervilágból a' vallás kioltatván, 
annak helyét istentagadás és erkölcstelenség fog-
lalná el: az ollyan attól láttatik félni, hogy a'nap 
maga feljöttével setétséggel borít el, és azt r e -
méli, hogy csak az éjszaka világosít meg min-
deneket. 

Ok nélküli félelem! Mert a' teremtő a' vallás 
eredeti igazságait az emberi szivbe örök lángvo-
násokkal irván be, a' minden egyedi különbségek 
mellett is, egy közönséges alak — typus — sze-
rint, és nemcsak polgári-, de erkölcsi- 's vallá-
silag is társaság-czélosan alkotott emberi termé-
szetből , mint a' növénycsira a' magból, a" vallás 
és egyház eszméje szükségesképen kif'ejtödik. 

A' honnan a' hasont érzők és hasont gondo-
lók, több és kevesebb, kisebb és nagyobb egye-
sületekben, természetesen és önként összetársul-
nak, alakulnak, — az Istenség éshalhatlanság hite, 
az erény és tökélyesedés eszméi által összeköt-
tetnek , hogy magas és felséges rendeltetésűket, 
meliyet közösen éreznek, közösen is megköze-

lítni és elérni igyekezzenek, 's földi, az örökké 
valóságba átmenő, pályafutásukat egymásnak 
megkönnyebbítsék. Igy, csak igy alkottatnak a' 
vallások és egyházak Istenhez méltólag, emberi 
nemes természethez iliöleg és az emberiségre 
nézve jótékonyul; nem pedig különböző ember-
fők egy alakba verése, soha nem hitt hitre kény-
szerítésseli összetömítése, és az embereknek, 
mint juhoknak, erőszakosan egy akolba hajtá-
sa által. 

A 1 k é n y s n i T i í ó s a* v a l l á s m e g ö l é s e . 

A' vallás vagy egyház alakítása 's terjesztése 
dolgában minden kényszerítő módokat, mint val -
lásgyilkokat, lelkemből gyűlölvén, akaratom ellen 
is mind-annyiszor eszembe ötlik, a' mit Plu-
tarkhns ír Prokrustesrol, egy attikai rémségről, 
ki vendégeit, a' mint azok érkeztek, ágyba fek-
tette, és hogy annak mértékét találják vagy kiüs-
sék , a' hosszabbakat elvágatta, a' rövidebbeket 
kinyujtatta, 's illy kegyetlen bánásmóddal sokakat 
megölt és kipusztított, mig végre amaz athenei 
nagy hős, Theseus, öt is érdeme szerint elvá-
gatta vagy kinyujtatta. 

Voltak, fájdalom! vallási 's egyházi Prokruste-
se/ns, kik minden embereket, legyenek azok bár 
hosszuk vagy rövidek, legyenek bár Platók, Ari-
stotelesek, Galileik vagy Neutonok, mind csak 
magok képzelgéstől szédülő fejők ábrándos gon-
dolata- 's vélekedéséhez szeretnek mérni, mely-
lyel ha találnak, jók, ha nem találnak, nem 
jók, és ez utolsó esetben aztán, ha hosszabbak, 
elvágják, ha pedig kurtábbak, kinyújtják, ha 
szinte minden csontjaik izre porra törnének, és 
minden inaik 's ereik, a' gondolatok 's képzetek 
társalkodása fonalaival együtt, szétszakadozná-
nak is. De hála a' könyörülő egeknek! a' ker. 
Theseusok, isteni erővel, élethalálra víva, nagyob-
bára legyőzték már ezen vallási Prokrusteseket. 

(Folyt, köv.) V i l á g v á r i . 

P á r s a z u n i ó t i ^ y é i » c n . 
Alig harsant meg Zaynak a1 két prot. feleke-

zet egyházi egybeforradására felhívó szózata e* 
lazában, kevés kivétellel mindíinnen helyeslő lel-
kesedés örvendetes jeleivel találkozánk ugy pro-
testánsok , mint r. kath. hitv. világiak részéről. 
Nem levén akkoron még prot. lapunk, politikai 
hírlapjaink sürüen hozák és vitték szerte az ige 
testesiilendéséről némileg kezeskedni látszott 
örömhíreket, mellveken végig nézve, magasztas 
remény csírázott keblében nem egy hitrokonnak. 
Azóta megszületett e' lap 's megszületésével az? 
vélé sokunk, hogy az unió iránt kigyúlt lelkese-
dés tollat fogat szántalan kézzel 's e' hasábok 
uniói értekezésekkel lesznek elöntve "s a1 szer-
kesztők nem győzik azokat olvasni! És elöntve 
nem lőnek ('s mellesleg legyen említve, más te-

í 



endöink halmaza melleit ne is legyenek) 's a' 
szerkesztőktől, ugy hiszem, nem sok időt orzolt 
el az uniói czikkek olvasása! Adva van, igaz, 
néhány, tárgyat fejtegető, de az is inkább felüle-
tén maradott, mint belsejébe bocsátkozott a1 do 
lógnak 's e' tekintetben csend uralkodik már kö-
zöttünk. De csalatkozom! Koronként most is jö -
nek hirek, emelkednek szózatok, csakhogy nem 
az unió elöhaladását, terjedését, hanem megszü-
letése előtt már közel kimúlását tudatok. Az egy-
kori lelkesedést, ugy látszik, közönyösség vagy 
épen jéghideg váltá fel; a' szép tüz, mellyel az 
uniót fogadók, hamvával is, ugy tetszik, szét van 
szórva. \S ki örömmel látta ezelőtt e1 szép tüzet 
és szivében örvendett, most pedig egybeforradá-
sunkat holt neveként hallja említtetni: fohász kél 
ajkiról a' dermedönek fölelevenedéseért. 

'S honnan, miért ez elhülés? Ki a' magyarho-
ni prot. két felekezet helyzete fölött csak kissé, 
felületesen bár, gondolkodik 's hü tagja vallásles-
tületének és őszintén szomjazza felvirulását a' 
protestantismusnak: az unió czélszerüségét, nagy 
hasznát, sőt követelöleg szükségességét lehetlen 
át nem látnia! Még is honnan, miért ez elhülés? 
Okait nyomozva kettőre találok leginkább 's azok: 
ismeretes szalmalüzünk és néhány uniokisérlet nem 
sükerülte. 

Hogy néhány helyen meg lön kisértve 's du-
gába dölt a1 két prot. felekezel egyházi összeol-
vasztása , tagadhallan. Mi szülte e1 dugábadölést 
tulajdonképen 's okszerűen, megmondani nagyon 
bajos annak, ki távol a' hely színétől, nem láthatá 
a' dolog lefolytát's íróasztalán az ügy hü előadása 
nem fekszik. Igy nemakarás-, rögtönzés-, elha-
markodás-, eröletés- 's több illyenről nem szó-
lok, természetesnek találván részemről, hogy hol 
nem egy-két tisztesb egyén, hanem az összeol-
vasztandó egyházak népegyeteme nem volt illően 
elkészülve a' hosszas előkészületet igénylő, söt 
mulhatlanul megkívánó eszme elfogadására, an-
nak ott buknia kellelt természet szerint 's igy 
nem az eszmének e' néhány helyeni sajnos meg-
bukta szomorítja annyira szivemet, mert az el-
bukott még fölkelhet, mint az , hogy a' néhány 
nem sükerült példából általános következtetés 
van kihozva, miszerint az unióból misem lehet, — 
*s nézetem szerint ez egyik oka hidegülésünknek. 

Másik, szerintem, nagyobb oka e reszben csak-
nem egészen elhülésünknek közmondássá vált is-
meretes szalmatüzünk , melly mutatja, hanyadik 
fokon állunk rokonságban nemzetünkkel, e' gyar-
lóság kitűnő birtokosával. Mint nemzetünk, mi is 
hamar fölhevülünk minden szép- és jóra 's lán-
gunk ismét kialszik, ha sükert nem látunk azonnal. 
Mint nemzetünk, mi is, alighogy elvetök a' magot, 
aratni akarunk legott 's vállainkra fölszedve csű-
rökbe hordani a' kévéket. 'S mivel az unió nem 
mutat még szembeszökő eredményeket, szép 
szárnyra kelt reményünk szárnyszegetten hulljon 

a' porba ? Mivel a' szántóvető magszóráskor nem 
arat egyszersmind, felhagyjon a1 földmüveléssel? 
Mivel az oltványról nem szedhetünk azonnal za-
matos gyümölcsöket, fácskákat soha ne ültessünk, 
soha ne oltsunk? Mivel az ember nem születik 
egészen kifejlettnek 's ludatlan jő a' világra, ne 
ápoljuk,ne neveljük ne, fejleszszük öt mind testi-
leg, mind szellemileg ? Vagy hol volna most a' 
keresztyén vallás, ha az Üdvezítö és apostolai, 
megszeppenve az elejokbe tornyosult akadályok-
tól, felhagynak világboldogító munkájokkal ? 
Avvagyhol volna a' protestantismus, ha az egy-
házujitók érczkebele megtörik a' viszályokon, 
mikkel találkozniok kelle? 'S igy folytathatnám 
kérdéseimet iveken át, mikből kitűnnék, hogy 
mindenhez idő és ismét csak idő kell, melly azt 
megérlelje. 

'S minek nevezhetnök immár az uniót? Vagy 
az emberi nyelv tökéletlensége, vagy szükfejüsé-
gem oka, hogy annak mostani stádiumához illő 
nevet adni, vagy mostani mibenlétét kellően ella-
láó szóval kifejezni nem tudom. Folyamodjunk 
hát hasonlatokhoz 's nevezzük az uniót gyönge 
növénynek, melly általunk fagy- , dér-, pusztító 
férgek-, 's mindattól gondosan óvandó, mi disz-
lését 's egykori virágzását nemcsak megsemmít-
hetné, de csak meg is akaszthatná,'s el kell körüle 
mindent követnünk, hogy ha nem is mi, legalább 
utódink örömmel 's áldva fáradozásainkat szed-
hessék érett gyümölcseit. Ha tehát most még csak 
gyönge növénynek helyesen nevezhető az unió : 
várhatni- e a' gyönge növénytől józanul annyit, 
mint a' terepélyes, gyümölcshozásra tökéletesen 
kifejlett fától ? De most látom, hogy az uniót nö-
vénynek mondani még korán van; nevezzük hát 
nem csirának, hanem magnak, mellynek előbb 
csíráznia kell, hogy növénynyé felhajthasson. 'S 
ha ismét növény helyett sokkal helyesebben csak 
magnak mondhatjuk az uniót,— magnak, melly több 
évtizedet kiván gyümölcsözhetéseig: nemde sok-
kal alább vagyunk kénytelenek szállítani igénye-
inket, követeléseinket, mint ha azt már is nö-
vénynek méltán nevezhetnök? 'Sujra veszem ész-
re , hogy az uniót csak magnak is mondani most 
még korán van, mert körültekintve, méltán kérd-
hetjük: Hol van a1 mag elfogadására illően elké-
szített föld? Azt keresve keresvén , sehol, ágost. 
ugy, mint helv. hitval'ásuaknál, nem találjuk Ha 
tehát hasonlatban jól lüntetém elötökbe az unió 
mibenlétét: feladatunk, társaim! az, hogy hiveink 
sziveit jó porhanyó földdé elkészítsük, hogy az 
unió magva ne essék egykoron az útra, hol elta-
postatik 's föleszik az ég madarai; vagy kő-
sziklára és nedvhiány miatt elszárad; vagy tö-
vis közé 's általa elfojtatik : hanem jó földbe hull-
ván, százannyi hasznot hozand. 'S mivel munka-
részünkül az unió földének kellően elkészítése j u -
tott , nem követelve már is gyümölcseit, telje-
sítse mindenikünk köréhez képest szakmáját hü-
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ven , crnyedetlenül. Ha az Üdvezílö jóslata, 
„egy akol és egy pásztor",csakugyan valósuland: 
e' valósulás is, valamint uniónk, csak fokonként fog 
megtörténni 's e' fokozatot valakinek csak kell 
kezdeni, — e'kezdet tehát, unióra nézve, a" mi fel-
adatuuk 's nélküle egyházi összeolvadásunk merő 
ábránd. Ne mondjunk hát le az unióról, hitroko-
nok e' hazában! mert az várokozásunkatfelülmúló 
eredményeket még nem mutathat. Miként is léte-
sülhetett volna már, holott előbb annak kell meg-
történni, mire Török hivá fel e'Lap idei 2-ik szá-
mában hitsorsosit 's mi némileg az ágost. hitvallá-
suakra is alkalmazható? Aztán az örvendetesen 
szaporodó papi tanakodásokban ez is egyike le-
gyen azon tárgyaknak, mellyeket ott minden ol-
dalról, szeretettel, kedvtelve megvitassunk és e' 
Lapok hasábjain őszintén, kedélyingerlés nélkül 
feszegessük koronként mindazt, mi az unióra 
bármi tekintetben, különösen pedig gyakorlatilag, 
vonatkozik. Köszönet tehát Töröknek, hogy ez 
ügyet,mint Lapunk idei számaiban néhány jegyzete 
mutatja, melegen felfogva, az itt-ott feltünedező 
eltéréseket a' magasztos eszmétől unióra irány-
zandóknak erélyesen kimondá. Igaz, hogy, telje-
sítse bár mindenikünk e' részbeni kötelesség-ét 
kitelhető buzgalommal: elenyészik e' nemzedék, 
míg ütni fog az unió boldogító órája 's ez igény-
telen sorok olvasói közöl vajmi kevesen fognak 
bemenni egyházi összeforradásunk igéretföldére!: 
de azért ne mondjunk le az unióról, hitrokonok e' 
hazában!, hogy legalább azok, kik megélnék azt, 
áldva előkészületek körüli becsületes fáradozásin-
kat, Bajza ez ügyre alkalmazott szavaival felfo-
hászkodhassanak : 

Oh, szép viíág, dicső vifág, 
Protestáns édene ! 
Derítsen rád örök napot 
Az egyház istene! 

D a r u . 

fl^iispökszeiitelés a'«l«náia-túli Saelv. 
hitv. egyházkerületben. 

(Beöthy Zsigmond urnák, „fogadj Inteni") 

Protestantismus vagy puseysmus , — lenni 
vagy nem lenni! ez a'kérdés. 'S már látom, hogy 
a' fának, melly rosz gyümölcsöt terem, nem elég 
csak ágait nyesni le, — mert jobban meghonosnlt 
már az, hogy sem galyai lemetéltetését sinlve, 
elhervadjon s kiveszszen. Nem! — gyökerére 
kell vetni a' fejszét! Hiszem már ?s követni aka-
rom, mit egyik munkatársunk 's levelezőnk java-
sol a' kérdéses ügyet illetőleg: .,Q!ly hangosan 
kell szólni, hogy az ige a' vastag füleket is meg-
hassa, megjárja!" — A' Prot. Lap 5-dik számá-
ban a1 püspökszentelésnek csak czafrangjait akar-
tam lemetélni, remélvén , a' hámok is szétfosz-
landnak, - "s gondolván, a' szentírásra s pro-
testantismus alapelveire hivatkozás, evang. ke-
resztyénnek 's okos embernek elegendő lesz józan 

föleszmélésre, miszerint a'puseysmus tőreiből ki-
bontakozzék Csalatkoztam! Ugyanis a' mart. 
6-diki Pesti Hírlapban (!), — mintha csak Pusey, 
et Comp., Newmann, Keble, Palmer, Cary 'stb. 
tintája ömlött volna oda, a' dunántúli ref. egyház-
kerületnek egyik , gyűlési jegyzője , Beöthy 
Zsigmond úr — kit különben mint belletristát, 
a' meddig illik, — és publicistát 's politicust, 
ugy a' mint azt érdemli, tisztelek, — nem tu-
dom , ön jó kedvéböl-e, vagy más kedveért, 
— puseysticus szellemben a1 püspök szente-
lés mellett erősen vitézkedve , kitálalt egy ol-
vasmányt , természet szerint ollyat, mellyböi 
ugyancsak világos, hogy ö canonista és jogtudós, 
és iró, még pedig költő, — de a' szentírás és hel-
vét hitvallás tanait, bár helv. hitv. keresztyén 
egyházkerület jegyzője volt legyen, 's a' pro-
testantismus elveit sem ismeri, sem elsajátította;— 
nemcsak , hanem ellenzéki ábrándos illusiónak 
mondja azok aggodalmát, kik a' püspökszentelés-
ben, magyarhoni prot. egyházban, puseysmusról 
álmodnak; nemcsak, hanem Dobos úr ellen égre-
kiáltó igazságtalanság- 's méltatlanságot követ el 
's engemet is, mint ámítóf, hazugot 's machinatort 
mutat be hazugul a' közönségnek. 

Minthogy ezen jó úr az ellenzéknek ábrándos 
illusióval vádolása után, nyomban a'következő 
sorban, magát is az ellenzékhez számítja : nem 
veendi, remélem, rosz neven, ha öt, a'maga-szörü 
ellenzék ábrándos illusioiban élni, saját szavaival, 
vallandom 's kijelentendem, hogy: Az erdő miatt 
nem látja a' fát! — E' végett először is Wimmer 
urat léptetendein ellene 's hitrokoni ellen sorom-
póba, — azután magam is olly „fogadj istennel", 
millyen vala az „adj Isten" részéről, részemről 
megtisztclendem öt. T ö r ö k . 

I. 
Micsoda méltósággal cselekeszed te ezeket? 

és kicsoda adta neked e' méltóságot, hogy ezeket 
cselekednéd ? Márk. 11, 28. 

Épen nem aggódom az iránt, mit felelendek, 
ha elleneim, t. i. a'dunántúli reformált egyházke-
rület, Kömlödön, jan. 16. 1815. tartott, gyűlésé-
nek többsége, — kik ellen ezennel sorompóba 
lépek , — jónak találandnák ama kérdést gördítni 
elömbe. 

Máté 1 8 , 7. Jaj az embernek, a' ki által 
botránkozás lészen! Ámde Kömlödön, 16-ik jan. 
1845., iszonyatos botrány lön elkövetve: és hogy 
eme, veszélyre vezető utoni tovább-menet akadá-
lyoztassák ; hogy a' nyilvánosság mentiil-elöbb 
alkalmazza a' „principiis ob?ta!" szabályt: szük-
séges az evangelika egyházban mutatkozó, efféle 
hierarchiai irányzatok ellen, minden oldalról tüs-
tént harczra kelni. 

Az említett gyűlésen az lön határozva, hogy 
az njdonan választolt püspök fölszentelése végett (!) 
hivassék el a"1 testver- egyházkerület superinten-
dense, hogy — a' mint ezt hímezik — ez által a' 



hivatalra több tekintély, az ezzel fölruházott sze-
mélyre több méltóság 's fény háromoljék. 

I l i szszükmiszer int a' megválasztott egyén, 
mind a'választatástól mind a' végzeménytől meg-
szédülve, csak ámultában 's megfélemletében nem 
mert ezen, az evang. egyházban megférhetlen, 
rendszabály ellen nyilatkozni. 

A' választott egyénnel semmi érintkezésben 
nem állok , soha ezelőtt nevét sem hallám, sem 
ismerem öt. De ha ezen megválasztott férliu ily-
lyesre magát használtatni engedné: ugy én öt 
nyilvánosan fognám vádolni, miszerint a' lege-
vangyéliomszeriitlenebb hierarchiai irányzatokra 
hajlik, vagy pedig olly gyönge, hogy inkább való 
bárminek, mint legújabb, gonosz idönkbeli evan-
gélikus superintendensnek 1 

Mind a1 két esetben sajnálandók volnának r e -
formátus testvéreim, és választásuk fölötte sze-
rencsétlennek volna nevezendő. 

Egyébiránt osztozom Török atyafinak azon 
reményében, miszerint hazánkban nem találko-
zandik olly superintendens, ki magát erre hasz-
náltassa föszerepvivöül. 

Megvallom: ha én Kömlödön voltam volna, én az 
ottan perorálgatott szónokokat emlékezteítem vol-
na ama galambárusok 's pénzváltókra, főpapok- 's 
pharizéusokra Jeruzsálemben. 

Megfoghatatlan is volna, mikép nyerhetett illy 
javaslat, evang. egyházgyiilésen, szótöbbséget, 
ha nem tudnók, hogy ki határoz ottan! Az, a' ki 
leghangosabban tud kiabálni, — a' kiben legtöbb 
a' dölyf! Isten lelke ugyan nem uralkodott eme 
gyűlésben. 

Milly rémitö a' korunkban uralkodó Iélekte-
lenség 's tudatlanság! — Ha az ötödiktől fogva 
a' XVI-dik századiglan ollyszerü hierarchia kap-
hatott lábra, melly egészen világhatalommá fajult; 
ha a' püspökök lassanként kiszorongaták a' fej-
delmeket trónjaikból 's ezekbe magok helyezke-
dének: tudjuk a' történetből, hogy a' szent dol-
gok iránti homályos iszony vala az, melly az örök 
adományok töredékeny hüvelyét tisztelte. Az egy-
ház szolgáiban magát az egyházat tisztelék, mint 
szellemi testet, mellynek feje Krisztus. — De 
vájjon igy van-e a' dolog napjainkban is? A' 
kömlödi egyházgyülés is ama szent ábrándból in-
dult? — Avvagy a' megválasztott superinten-
densben az evang. egyház fejét — Krisztus Jézust 
akarja-e tisztelni? - Ha ez volna az eset, ugy 
csak sajnálkoznám a1 tiszteletes evangelikus tes-
tület vallási ismereteinek felületességén, — sze-
líden és szeretettel figyelmeztetném azt azon 
jobbra, mi az istenigében van, és hirtelenkedésből 
botlott atyámfiát engesztelődő, szelíd lélekkel 
vezetném jó útra. Ha e' határozatot ollyanok 
hozták volna , kik sem hiszik, sem tudják, mit a" 
keresztyénnek hinnie kell; kik pöffeszkednek, bár 
részint a' legvizenyösb rationalismusnak hódolnak, 
részint olly igen tudatlanok, hogy legcsekélyebb 

fogalommal sem birnak sem bibliáról, sem kátéról, 
's igy a' keresztyén vallásról sem; kik csak oly-
lyankor mennek templomba, midőn az egyh. gyű-
lések megnyittatnak és ezekben gögjöket és r a -
konczátlanságukat szabad szárnyra ereszthetik, 
egyébként pedig évszámra elvannak az isleníge 
hallgatása nélkül, — soha nem imádkoznak, soha 
az Űr asztalához nem járulnak, 'stb. 'stb., nem is 
említve a' keresztyénséget botránkoztató pogány 
élelöket; ha, mondom, ezek hozták volna az eíFéle 
határozatot: ugy hangosan prédikálnám, mint Pál 
apostol az athenebeliek előtt, nekiek a'nem-ismert 
Istent és igét, — rajta lennék alkalmas és alkal-
matlan időben, hogy térjenek meg s öltsék fel az 
új embert, öltsék fel Krisztust!: de ha Írástudók 
's phariséusok , kiknek kezökben van a' szent 
könyv, mellynek tanait, tisztök szerint, tudniok 's 
másoknak is tudtul kell adniok, — vítták ki 's ho-
zatták e 'végzést : az efféléknek ama határozata 
nem érdemel kíméletet, hanem a' beszéd legéle-
sebb fegyvereit 's a' legkomolyabb korholásnak 
azon nemét, mellyre a' legélesebb fegyver is 
elégtelen 's gyöngéd. 

És illyenek végezik, hogy a' superintendens 
újra szenteltessék föl, más superintendenstől mint-
egy inthronizáltassék! Napjainkban's honunkban, 
a 'ki superintendens, úgyis kétféle ékszert visel; 
ha t.i. férfiú, millyennek lennie kell: ugy, ke-
resztelt pogányaink és pharizéusaink közt, tövis-
koronát visel; ha pedig gyönge: Krisztusnak bíbor 
gúmjhöntösét 'stb-

E1 martyrhivalal már most a' kömlödi több-
ségnek jan. 16-kai, 1845. (el ne felejtsétek a* 
diem alro calculo nolanduin!) határzala szerint, 
még szemfényvesztés varázsával is övezendő. Va-
lóban, ecce homo-1 szemlélek poroszlóknak kö-
zepette ! Jaj tinektek! 

Az evangelikus egyházban nincs papszentelés! 
Krisztus Jézus csak két szentséget rendelt, t. i. a' 
szent keresztségét 's a'szent vacsorát. A1 ki Krisz-
tus Jézus nevébe megkereszteltetett, az föl van 
avatva, föl van szentelve papnak 's prófétá-
nak ! Ám olvassuk: tessék csak a' bibliát elő-
adni! 2Móz. 19, 6. 1 Pét. 2, 9. Jelen. 1 , 5 - 6 . 
5 Móz. 7 , 6 . Solt. 112, 2. Papok nemcsak a' 
lelkészek, kik e' hivatalukat a gyülekezet meghí-
vásából bírják, hanem minden keresztyén — fér-
fiak és nők egyaránt Krisztustól papokká van-
nak téve 's fölkenve: mihez képest az „egyházi" 
czím nem csupán a' lelkészi rendet, hanem vala-
mennyi keresztyént illet. Róm. 8, 9. 1 Pét. 2, 5. 
1 Ján 2, 20. és 27. — Dobos urnák sincs igaza, 
midőn azt állítja, hogy a' lelkészek szenteltelek! 
Én fölvagyok avatva a' szent keresztség által, 
kegyelmezve a' szent vacsora által, és semmi 
különös befolyást vagy beszivárgást vagy ára-
datot nem tapasztaltam magamra, midőn a' super-
intendens reám tette kezét ordináltatásomkor (nem 
fölszenteltetésemkor!). Az apostoli utódság a* hit-



* 

ben, cí tanban fekszik, és néma'fölszentelésben. 
Ulóda vagyok az apostoloknak, mint ök valának 
Krisztus Jézuséi; mert én teljes lélekkel hiszem, 
mit az apostolok hittenek, — az isteníge szent 
szellemében egy vagyok övelök, és egész meg-
győződéssel tanítom, a' mit 's a' mint az apo-
stolok tanítának f abban is akarok élni, szenvedni, 
halni 's boldogulni: ez az apostoli utódság. 1 Kor. 
4, 15—16.—11, 1 — 2. 1 Thess. 3, (3—7. Fii. 
3, 17. 'S ez alkalommal a' 18-ik és 19-dik vers 
is tanít: a' szent lélek szálljon meg és mentsen 
meg titeket! — Ennyit a' szentelésröl és apostoli 
utódságról! 

Az evangelikus egyház tehát nem ismer pap-
szentelést, hanem - Élez. 4 , 11 —12. — hivata-
lokat, melíyeket Jézus rendelt meg az egyházban, 
mivel azt akarja, hogy egyik sáfárkodjék a' má-
siknak szeretetben az ajándékkal, melly et vett, 1 
Pét. 4, 10. E' hivatalok nem adnak semmi fény-
kört, semmi különös szentséget: söt azon juhász, 
ki a' farkassali viadalban életét veszélyezteti, 
szentebb az olly lelkésznél, ki hivatalát resten 
folytatja. Mert, Jer. 48, 10. Átkozott, a 'k i az 
Urnák dolgát csalárdul cselekeszi! Igen, átkozott 
az, ki keresztyén tisztében resten jár el, ha mind-
járt maga Péter apostol avatta volna is föl! A' ke-
resztyén ember — pap. Ö szivét 's akaratát áldozza 
annak, ki érette a' keresztfán halt meg. A' keü 
resztyén ember — próféta: ö hirdeti és dicsőíti 
az Úr nevét és épül Istennek hajlékává a' szent 
lélekben! Eféz. 2, 19—22. 

A' keresztyén egyházban nem kevélységre és 
paposdiságért, hanem az egyház javáért 
vannak hivatalok! Olvassátok csak: Ap. Csel. 1, 
15—26. Ti, ugy-nevezett világi urak! olvassá-
tok meg eme helyet, és mutassátok meg lelkészei-
teknek, mikor hierarchizálnak! 

Mi történt? A'hivek összegyülekeztek: v. 15. 
Péter beszédet tarta hozzájok, v. 16—22. Itt nem 
vala szó kijelölésről fcandidatio), sem kijelölési 
vizsgálatról fexamen candidaticum), sem histo-
rico-grammatikai biblia-magyarázatról: hanem a' 
jelenvollak mindannyian jogosítottak valának. 'S 
mi kívántatik a' candidatustól? v. 21. Jézussal 
szorosan megismerkedettnek és Krisztus föltáma-
dása bizonyságának kell lennie. V. 22. — Fájda-
lom! napjainkban nem törődnek többé a'hittel! 
És vájjon az, kit olly ünnepi pompával akarnak 
fölszentelni (!), Krisztus tanúja legyen-e? arról 
a' kömlödi határozatokban szó sincs! 

A' 23-dik vers szerint kijelölés történik. De 
nem Péter apostol jelöl ki, hanem a' gyüleke-
zel! E1 szerint a' superintendensnek sem szabad 
kijelölnie. És majd mi történik? A' gyülekezet 
röviden és csont- 's velőt meghatólag imádkozik, 
v. 24 - 25., és semmi patrónus nem kelt föl pro-
testálni az imádkozás ellen! — Az Úrra bízatott 
a' választás, és Mátyás, mihelyt az ö részére esett 
vala a' sors, azonnal minden további avatás nél-

kül az apostolok közé számlállalék! Itt nincsen 
szó semmi papszentelósröl. — Jézus mindenben 
minden! a' ki öt bírja, az meg van szentelve. Ap. 
Csel. 4, 1 1 - 1 2 . 

Az Ap. Csel. 6-ik fejezetében alamizsna-föl-
vigyázók (némileg azonosak a' mi felügyelőink-
kel) választatnak. 'S mi történik vers 2—3 sze-
rint ? nemde, itt a' kerületi felügyelő vagy gond-
nok úr jelöl ki? vagy tán körültekintgetnek, hogy 
ki csörgeti legjobban kardját? vagy, hogy ki vi-
seli a' legnagyobb világi hivatalt? vagy, hogy ki 
származott a' legtörzsökösb és legelőkelőbb ne-
mességből ? — Oh ti, kik nem átaljálok magatokat 
született patronusoknak (kegyelöknek, kegyurak-
nak) nevezgetni! — Ti, kik Isten anyaszentegy-
házát rongáljátok! Ugyan olvassátok a' 3 és 4-ik 
verset , 's aztán tegyétek szivetekre kezeteket 
Isten előtt, 's kérdezzétek tinmagatokat, hogy: 
egyházi gyűléseinken — mert hiszen templomban, 
oltárnál 's biblia mellett ritkán vagytok szemlél-
hetök —miért kiabáltok annyira? — Am tekint-
sétek meg az Ap. Csel. 6-ik fejezetében a1 3 's 
4-ik verset! És ti gyülekezetek, esperességek, 
kerületek midőn választotok, olvassátok föl eme 
helyet az előtt, ki felügyelő akar lenni: — talán 
elpirul, vagy nem fogadja el, vagy — a' mi leg-
jobb — megtér! Im, lássátok a' 4—6 verseket! 
Hol van itt fölszentelésről szó ? Az apostolok, mint 
épen jelen vannak, ráteszik a' megválasztottakra 
kezeiket, imádkoznak fölöltök, hivatalukra Jézus 
áldását esdeklik, 's azzal a' dolognak vége van. 
És milly eredménye vala ezen imának? Oh — 
íme lássátok: v. 7. Isten beszéde nevelkedik va-
la, és sokasodik vala a' tanítványok számok Jeru-
zsálemben és a'papok is nagy sokan (faxit Deus!) 
engednek vala a' tudománynak. 

Vájjon mondható-e ez napjainkban? 
Tehát mire való a'kömlödi határozat? Miután 

kincs maga elveszett, tokját szorítják erősen 
markukba, hogy a' megcsalatott világ a' kincs el-
vesztél észre ne vegye! 

Engedjetek nekem, édes atyámfiai! egy kér-
dést tennem: Föltevén az esetet, hogy vala-
melly gyülekezet megürült, a' superintendens úr 
pedig, ellenére az istenigének 's az evangyéliomi 
rendtartásnak, mellyel változtatni semmi Convent 
sem lehet följogosított, candidálni akarna; — de 
a' gyülekezet, Jézushoz és igéjéhez ragaszkodván, 
semmi kijelölést el nem fogadna; erre a1 super-
intendens — hogy akaratát keresztül vigye — a' 
gyülekezettől kijelölésen kivül választottat nem 
akarná ordinálni 's a' gyülekezet illy szükségben 
gyűlést tartana, a' megválasztott férfiút az egyházi 
elöljárók által elé állatná, imádkoznék fölötte, 's 
imával és az elöjárók kézrátételével reá ruházná 
a'hivatalt , mellynek erejénél fogva hirdethesse 
az igét, kioszthassa a' sacramentomokat, inthessen, 
dorgálhasson, vigasztalhasson, minden fegyelem-
mel és tannal. Már — föltevén illy esetet — kér-



dem önöket, Urak!: Ezen ember keresztyén lelkész 
volna-e vagy sem? — Ki az, ki fölkelhetne a' 
keresztyének közöl's állíthatná, miszerint az illy-
képen meghívott és rendelt egyházszolga nem 
volna igazi lelkész? — A' lelkészi és superinten-
densi hivatal az egységi rend kedveért — nem 
pedig dölyf-növelés végett rendeltetett. *) 

A' papszentelés erejénél fogva viseljük-e az 
engesztelési hivatalt,vagy Krisztus Jézus egyházá-
nak megbiztából? Istenért járunk-e el benne vagy 
egyházaért? Krisztusnak udvari rende 's mysta-
gogia-e a' keresztyén lelkészi hivatal, vagy az 
egyház szolgálata? Titokszerü büvészetben áll-e 
az evangelikus lelkészhivatal méltósága, vagy 
pedig hitben, alázatos létben, tanítási buzgalom-
ban 's hivatali hűségben? 

Hogy pedig a' kömlödi tévelygők ne mond-
hassák, miszerint nem vala alkalmuk jobbra tanít-
tatniok: tehát az evangelikus lelkészhivatal he-
lyesebb méllányolhatása végett, olvassák meg a' 
következő sz.-irási helyeket: 1 Tim. 3, 2. 'stb. 
Tit. 1, 7. Róm. 10, 1 3 - 1 7 . Ap. Csel. 20, 31. 
Ezék. 3, 1 7 - 2 1 . 1 Tim. 4, 1 — 3 . ! ! ! Kömlödi 
egyházkerületi gyűlés! 1 Pét. 5, 2—3. 

E' szerint lelkiösmeretes evang. lelkész nem 
fogadhatna el superintendenseül egy hömlődipüs-
pököt. Én legalább soha nem tekinteném öt tiszt-
társamul, Innem valami idegen növényül, melly 
minden lehet inkább, mint evang. egyházszolga. 

Hűség és hitteljes munkásság egész halálig! 
— ebben áll - társaim! — a' mi méltóságunk! 

az Urnák széke előtt várakozik reánk az örök 
életre fölszenleltetésünk. Máté 25, 34. 

Reménylem, miszerint mind a' két hitvallású 
ev. egyházban van még annyi életerő, a' mennyi 
elegendő megsemmisítni egy olly végzeményt, 
melly, ha egy szivvel-szájjal a1 legnyíltabb és 
legtüzesb ellen-mondást nem hallatjuk ellene: 
bennünket egy csapással semmivé fogna tenni. 

Reménylem és várom, hogy a' kömlödi több-
ség észre jövend, 's határozata következményte-

*) Ide igtatok néhány pontot Luther leveléből: „An den 
chr. Adel deutscher Nat." 

Was aus der Taufe gekrochen ist, das mag sich rüh-
men, das es schon Priester, Bischof und Papst geweihet 
sei, ob nun wohl nicht einem Jeglichen ziemet solch 
Amt zu üben. — — 

Darum sind wir alle Priester, so viel unser Christen 
seien ; welchewir aber Priester heiszen, sindl Dienervon 
uns erwühlet, so auch in unserem Namen Alles verrich-
ten sollen; und ist ein Pricsterthum nichts anderes denn 
ein Dienst. — 

Wenn ein Háuflein frommer Christenlaien wQrden 
gerangen und in eine Wíistenei gesetzt, die nicht bei 
sich hátten einen geweiheten Priester von einem Bischofe, 
und wurden alléin der Sache eins, erwáhlten einen un-
ter ihnen, und befahlen ihm das Amt zu tauCen, Messe 
helten, absolviren uud predigen, — der ware wahr-
liaftijr ein Priester, als ob ihn alle Biscliöfe und Papste 
hátten geweihet. T ö r ö k . 

len leend, és a'józan testvér-egyháznak ép, evan-
gelikus értelme- 's szellemében elenyészend. 

De szükséges volt erőteljesen kiáltanunk föl 
a' veszélyben, mikor fejünkre akarták gyújtania' 
templomot. 

Nohát mindent szeretetben, — még a' hol ko-
molyan kell is fenyíteni! Felső-Lövő, febr. 20. 
1845. (Folyt. köv. 

W i m m e r T h e o p h i l Á g o s t o n . 

Életképek a' Iielv. liitv. tisxáníi&li 
egyházkerületből. 

VIII. 

Szendrei Miklós egy csomó honi szipát tevén fel 
az asztalra, maga pipára gyújtott,'s Ígérete szerint 
azoknak, miket a' helv. hitv. tiszántúli egyházke-
rület 1845 évi jan. 22—ik 's több napjain folytatva 
tartott közgyűléséről tudott, elbeszéléséhez kez-
dett. Megjegyezvén, hogy mivel ő csak most volt 

"-) Nagy lelki örömmel terjesztjük az evangyéliomi ta-
nokat. Wimmer úr segítségével, mellyekre némelly 
puseytáknak csakugyan nagy szükségök van, "s továbbra 
is kérjük, őt legyen hü őre a' Sionnak. — De némi fél-
reértés van ez ügyben, onnan, hogy, ordinatiónak meg-
felelő, saját. szó a1 magyarban épen ugy nincs, mint a' né-
metben, — hanem, igen helytelenül, szenleléssel fejez-
tetik ki; én is, Dobos úr is hiszem, illy jelentésben él-
tünk a' papszentelés szóval. Megbizonyítom. A' kom-
játi cánonban, melly Dunán túl zsinór-mérték, minek, 
szentírás és helvet. hitvallás rovására, nem kellene lennie, 
mint vala közelebb, illy czimü a' 6-dik t. czikk: Epi-
8Copus ordinandus canones agnoscat. Magyarul: A' 
fölszentelendő püspök az ekklézsiai törvényeket hely-
benhagyja. — 7-ik t.czikk: Qnod episcopus ordinan-
dus jurare teneatur. Magyarul: Meg kell eskünni a' 
fölszentelt püspöknek. — 

Buzogjunk tovább is a' sallangos, zsinóros, pasza-
mántos, és tirádás püspökszentelés ( ! ) ellen I 
azon betü-rágó, lelket nem ölelő canonisták ellen, kik 
az ordinatió helyett consecratiót vallanak vagy az or-
dinatio mellé consecratiót is csatolnak, millyeu a1 köm-
lödi majoritas, melly bálványolja a' püspökről szóló 
9-dik illy-czimü eanont: De ritu Consecratio-
n es, — mellynek veleje: Contenti erimuspauciorum vei 
unius Episcopi et dominorum Presby'erorum seu Spnio-
rum ordinationibus et c onse cratio n.ib u s. 
Buzogjunk a1 palotai majoritas ellen, melly megte-
rítette a' kömlödi majoritás asztalát, midőn jegyző-
könyve 18-dik pontjában superintendens urnák ünne-
pélyes beigtatása és föl szenteltet csér öl 
szól. Buzogjunk a' dunántúli kerület autonomiája 's 
méltósága mellett, meliyet a' többség sárba dobolt, azt 
vélvén, hogy szomszéd superintendens jobban "s üd\ö-
sebben vagy czifrábban tudja inter pares primussá lenni 
a' püspököt, — mi protestáns egyházban ép'annyi, mint: 
Papa supra concilium!, azaz, Superintendens — pedig 
ez is más kerületi! — a* dunántúli kerület gyűlésének 
testülete"s összes egyházai fölött! Yb, mint majd látand-
juk. T ö r ö k , 

f ) Palotán tartatott a'gyűlés 1844-ben, sept. 16. és 17-
dik napjain, 's tán ez is egyik oka, hogy palotás ünne-
pély rendeltetett. T ö r ö k . 

£ 
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először a' tiszántúli superindentia'is gyűlésben: 
ollyanokkal is terhelheti talán az úri társaságot, 
miket ennek érdemes tagjai ö nála sokkal jobban 
tudnak 's ismernek. E' tekintetben egyéni járat-
lanságaéri engedelmet kérvén előre: a' fentebb 
felolvasott relationalis levél mellé pótlékul eze-
ket adá: 

„Igaza volt a' relationalis levél szerkesz-
tőjének , ha a' közgyűlést fényesnek és né-
pesnek jellemzé. Igaza volt a' superintendens-
nek, ha szerény szónoklatában állítá, hogy a' 
nemzet 's király egyesült drága bizodalmából 
koronaöri méltóságra emeltetett fögondnok ujabb 
fényes hivatalának sugárai az egyházkerületre is 
jótékonyan Ömlenek eí. — Több segédgondnokok, 
consistorialis assessorok, továbbá a' kerületi ki-
rályi tábla, váltótörvényszék és városi magistra-
tus notabilitásai nem mindennapi erőt 's diszt ad-
tak a' zöld táblának. Egyháziak kevesen valának. 
Csak négy esperes a' 13 közöl. De ezek egyről-
egyik olly derék férfiak, hogy velők a' tiszántúli 
superintendentia méltán dicsekedhetik, — hajói 
emlékezem: Benedek, Balogh, Soltész és Nagy 
Sámuel urak 

Mint rendesen: ugy e' közgyűlésen is legelő-
ször a' magyarhoni protestáns hitfelekezet egye-
temes vallásügye, 's jelesül a' legújabb, vallási 
törvényczikk tárgyaltatott. A ' törvényczikk 
felolvastatása után superintendens úr tartott egy 
beszédet egész óra hosszáig Először 
haliám e' férfiút szónoklani 's a' beszédében 
gazdag bőséggel elömlött politikai 's egyházi 
nagy tudományosság, históriai combinatío, psy-
chologiai természetes okoskodás, vallásos buz-
galom, lelkesült egyháziasság, 's a' mindezekbe 
életet lehelő bájos előadás, varázs-erejü szónok-
lat, nekem e' napot életem legszebb napjává 
magasztalá Beszédének tartalmát töre-
dékben adni vétek volna, annyival inkább, mert 
az egész gyűlés, egyhangúlag, jegyzőkönyvbe 
iglalni kivánta azt. *) Erről hát nem is szólok 
többet. 

A' törvényczikk életbe-léptesésére nézve a' 
közvélemény oda nyilatkozott 's a' határozat is 
olly értelemben tétetett, hogy mivel a'törvény 
szavai félre-magyarázhatlanul világosok, 's édes 
anyanyelvűnk szavai levén, mindenki által érthe-
tők: minden mellékes utasítások nélkül küldessék 
meg nyomtatásban a' törvényczikk az egész 
egyházkerület prédikátorainak, kik aztán szent 
hivataluk-igényelte buzgalommal, a'lehelő leg-
szélesb basisra terjeszkedvén, elö-forduló esetek 
ben, magokat alkalmazzák a' törvényhez. Míg 
azonban a' törvényczikk szükséges-mennyiségű 
egyes példányokban kinyomathatnék: mindegyik 
egyházvidékbe a1 már kézen forgó „184V4 ösz-

*) Lásd e1 beszédet, jegyzőkönyvi modorba illesztve, La-
punk 7 - ^'számában! T ö r ö k . 

szes törvény" egy-egy példányban küldessék ki. 
Melly példányból aztán a' vallási czikket, minden 
prédikátor kiírni köteleztetik." 

„Beh sok irkafirkát parancsolgat az a' supe-
rintendentia" — jegyzé meg Boros Márton — 
„mintha ugy rá érne a' szegény falusi pap íróasz-
tala mellett vesztegleni! De meg a' papiros is 
pénzbe kerül!" 

„Mind igazság egy szóig, nagytiszteletü es-
peres uram!44 sultogá Szarvas Jakab. 

Bátori, ugy látszott, nincs megelégedve a' 
határozattal, 'snem is állhatta meg, hogy egy-két 
szóval ki ne mondja véleményét, miszerint ö, az 
összes protestáns hitfelekezet közös conventében 
ohajtott volna bizonyos normativumot készíttetni, 
's ezt osztogattatni ki prédikátoraink között. 
Mert, fájdalom! nem egy-kettő fog talákozni, ki 
mind a' mellett is, hogy a'törvény magyarul van : 
nem fogja fel annak szellemét, betűihez ragasz-
kodik, 's nem tekervényes, de legegyszerűbb 
ügyben is botlani fog. De találkozik ollyan is, ki, 
megszokott félénkségböl, a1 nyert jogokat sem 
merészli használni. 

„Én — szóla szerényen Vezendi Pál — 
sokkal jobban szeretem, hogy semmi utasítás sincs. 
Mert egy az, hogy a' mellyik prédikátor a' vilá-
gos törvényezikket felfogni nem birja: az ezeken 
alapuló, ezekhez módosított normativumot még 
kevesbbé fogná fel. De lehetetlen is minden 
egyes esetet elö-sorolni a' normativumban. Más 
az, — és ez előttem a' fő-ok — mihelyt az 
egyetemes protestáns hitfelekezet, mint hitfeleke-
zet avatkoznék, a' törvény egyes igéinek, szélesb 
vagy keskenyebb basisoni élelbe-léptetése körüli 
rendelkezésbe; mihelyt törvényben nem említett 
szabályokat hozna, például azon esetre, ha a' 
protestáns lelkész állal esketendő vegyes párok 
közöl a' r. cath. fél, háromszori hirdetésröli bi-
zonyítványt, illető plébánosától nem nyerne: 
mindjárt alkalom nyílnék explanatoria resolutiók 
kiadására, — miktől pedig Isten mentsen meg! 
Inkább botoljék egy-két egyén, mint egész hit-
felekezet ügye bonyolódjék hálóba. Azonban én 
ugy hiszem, hogy, kétkedés eseteiben, minden 
prédikátor tanácsért folyamodik, 's kell hogy fo-
lyamodjék, elöljáróihoz Csekély vélemé-
nyem szerint, akkor óhajtók egyetemes convenlet 
tartatni, ha — mit egyébiránt gondolni sem akarok, 
hinni pedig egyáltalában nem tudok — a' r. cath. 
clerus e' világos törvényeket, sérelmesen kiját-
szani akarná." 

„Kezel fogok veled, édes öcsém! — válaszolá 
Szendrei Miklós — az én véleményem is ez. De 
ez volt véleményök az egyházkerületi közgyűlés 
nagy-bölcseségü tagjainak is, kik okos megfon-
tolás következtében pártolták olly egyhangúlag 
a' törvényezikknek utasítás nélküli kiosztását." 

Bátori — kinek merész lelke az örökös 
„tartózkodási elven" túlszárnyalt — szeretett 



dolog Hanem, tudja mit? Hogyha méltóztatik e* 
lárgyról bővebben értekezni: jöjjön át holnap 
Békefalvára, Vezendi sógoromhoz. Vagy három 
napot én is ott töltök. Én mint Iractualis assessor, 
de főkép mint igaz protestáns, szivemen hordom az 
iskolának és nevendékeinek, a' vallásnak és a' 
vallás szolgáinak sorsukat; Egyik 's föczélja jelen 
utazásomnak is ez. Majd azután Békefalván, mind 
az öreg sógor, mind PáJ öcsém előadják nézetei-
ke t , ismereteiket az iskolai új rendszerről, 
nyomtatásban megjelent törvény-javaslatról, a' 
debreczeni collegiumban most felállított theologi-
cum seminarnimról, a* protestáns status egyházi 
kormányzásáról, életben-levő eanonainkról, li-
turgiáról, 's több efféle korkérdésekről. Én laicus 
ember, megvallom, e1 tárgyakról össze-függőleg 
sem nem olvastam, sem nem gondolkoztam. De 
gondolkozott 's olvasott eleget Máté sógorom és 
Pál öcsém. Talán gondolkozott 's olvasott espe-
res úr is valaha. Legyünk 's értekezzünk együtt! 
Közöljék velem, a' mit tudnak! ha tehetnék én is 
valami hasznot . . . 

„Dejszl illyen hiábavalóságokért, — mondá 
nevetve Boros Márton — csakugyan nem v a -
czáholom a' lovaimat a' falu végéig sem!" 

„Én egyébiránt — mondá utoljára Szendrei 
— nagytiszteletü esperes úr, házigazda urunknak 
magyar barátságát szívesen köszönöm, késöideigi 
itt alkalmallankodásomért engedelmet kérek 's 
magamat a' nagytiszteletü és széles-tudományu 
uraknak további kedvezésibe ajánlom." 

IX. 
Szendrei, Vezendi Pál 's Bátori eltávozása 

után Fejes György és Boros Márton feltaszigál-
ták a' Szendrei beszéde alatt nagyobb-részint 
alutt Szarvas Jakabot; 's Fejes Gyögy — beszól-
ván előbb az ifjakhoz: „No! fratres, vége a' 
lakainak! Lidi! készíts ágyat a1 vendégeknek, 
hadd pihenjenek le" — nagyot ásított; majd 
felsóhajtott: 

„Istenem! mikép alhatnék egy erperes csak 
egy éjszakát is ki csendesen, gond nélkül, mikor 
az illyen hiába-való úrfélék, mint ez a' Szendrei's 
az illyen éretlen gregarius papok, mint ez a' szá-
jas Bátori, avatkoznak, vagy kell, vagy sem, Isten 
anyaszentegyházának kormányzásába ! . . . . És 
még is és még is Jakab 's Márton! 
barátim! higyjétek meg én tudom . . . . az 
a' superintendens többet ad a' világi urakon 's 
ezen neki hízelgő ifjonczokon, mint egyik másik 
fölszentelt esperesen, 's ezek között nagytiszteletü 
személyünkön!" 

Illy elegia ulán, a' három férfiú egymás nya-
kára borult. Egykét percznyi csend után, Boros 
Márton exaltált érzelemmel megkezdte mindhár-
man fanatismusig hevülve énekelték: „Öröködbe, 
Uram! pogányok jöttek 's a' t. — az egész ve r -
set. Majd vigasztalásul ezt: „Erős várunk ne-
künk az Isten.'4 (Folyt, köv.) 

Az evangyéliomi keresztyén vallás és egyház 
történetének rövid vázlata. A' protestáns tanuló 
ifjúság számára; készité Dierner Endre, a' pesti 
ág. hitv. esperességi gyülekezet felsőbb lányta-
nodájának rendes oktatója. Pesten. Kilián György 
tulajdona. 1845. 144 lap. Ára 40 kr. p. p. 

E; könyvecskében igen szabad szellemű, min-
den honi protestánst igen érdeklő tankönyvvel 
gazdagítá a1 szerző történeti irodalmunkat. Mun-
káját három részre osztja, u. m. 

a) A' reformatio előtti keresztyén korszakok 
rövid vázlata: 

b) A' javított egyház, vagy a' protestantismus 
történetei. 

c) Honunk reformatioja története. 
Függelékként ide mellékelvék Ronge és 

Czerski legújabb időben történt mozgalmaik a' ró 
mai kath. egyház keblében. 

A' szerző a' lehető legnagyobb tömöttség-
gel Nösselt értelmességét párosítja. Legérdeke-
sebben adja elő munkája második részét, a' hol 
csak azt sajnálhatni, hogy a' forrásokat meg nem 
nevezte. Különös figyelmet érdemel az is benne, 
hogy ezen második rész végén mindenféle egy-
házi felekezet fötanczikkeit is röviden közli. Har-
madik része, könnyen megfogható okok miatt, si-
lányabb a'két elsőnél; mind a'mellett azon érde-
met meg nem tagadhatjuk tőle, hogy első a' maga 
nemében. 

A' miért ezen könyvecskét mindenféle prote-
stáns felekezetbeli tanítóknak különösen ajánljuk, 
az : miszerint a' reformatio története előadásában 
mindenütt azon tisztult szempontból indult ki szerző, 
hogy azon néhány pontok, mellyekben az ágo-
staiak a' helvécziaiktól különböznek, ollyanok, 
mellyeket mi, tisztultabb felfogásunkhoz képest, 
elválasztó erejüeknek épen nem tarthatunk. Melly 
igen ellenkezik ezen türelmetlenség, mint azt né-
melly makacs lutheránus és calvinista papjaink — 
fájdalom! — még most is tanúsítják, vallásunk 
valódi szellemével! 

Ezen tankönyv minden buzgó tanító kezében 
igen áldásos gyümölcsöt teremhet, ha a' forráso-
kat is használandja, és ugy ezen vezérfonal 
szerint bővebb magyarázatot nyujtand az ifjúság-
nak. Erre nézve szerettem volna, ha minden 
czikke felett legalább néhány jelesebb forrást is 
jelentett volna a' szerző, a' mellyekből szorgal-
mas tanítók örömmel még bővebben meríthetné-
nek. • — Z. — 

S z e n t l a n t . 
B o l d o g s á g . 

Hó kebellel jöttem tf világra , 
Es mosolygTa né«e az reám; 
Szert ha tudnék tenni boldogiágr&» 
Milly jó lenne élni, gondolám 1 



És kerestem egyre éveken át 
Drága Qdreoiet, de hasztalan, 
Láttam is magasztos arciulatát, 
Ah, de elkerüle untalan! 

Ott virúla, — mini tavasz akásza — 
Ifjúságom róssa^zálinál, 
Olt mosolyga — miut a1 uyárkalásía — 
Ért koromnak inzadásinál. 

Megssagolni vágytam hajdanában 
'S hervadott virághoz ért kesem ; 
Szedni vágytam ékem hő nyaraban 
Ért gyümölcsét — 'sujra csalt a' szem 

Elrepült, el — I 's tünde képe ollykor 
Felmerült ugyan még itt, amott. 
Hő szererm- 's baráti áldozatkor; 
Ah, de mindig futva távozott! 

És mit e* világban el nem értem, 
Üdvét és örök derült tavaszt, — 
Megcsalatva hogy magamba tértem — 
Szent hitemben feltaláltam azt. 

K i s s Á r o n , 
porcsalmai pap. 

V e g y e s e k . 
i s k o l a . Febr. 3. és 4-kén tar-

tatott t. Broken József aszódi decan elnöklete 
alatt, számos hallgatóság jelenlétében, az aszódi 
két rendű iskolában, a1 téli nyilvános próbatétel. 
— A'nyelvészet iskola-tanítója t. Koreny István, 
kiről mondhatni, hogy a' köréhez tartozó tanul-
mányokban a' legjelesbekkel vetélkedik, — az 
aszódi iskolát első rendűek közé emelte 's annyira 
inegnépesítette, hogy a1 növendékek száma 60-ra 
megyen. 

Nem lehet eléggé fájlalni, hogy ö, a' három 
osztály tanításával, egészben 20 tanulmánynyat 
— a'szép irást is ide értve — nagyon is meg van 
terhelve; 's óhajtható volna, vajha a1 pestmegyei 
esperesség az ügyet magáévá tenné: és pedig 
tettlegesen, megkérvén a' méltóságos uraságot, 
hogy a' még el nem osztott határból egy segéd-
tanító fentartására telket rendeltetni méltóztatnék; 
felszólítni a" lelkipásztorokat, iskolatanítókat, hogy 
ezen egyén jövendője biztosítására ők is járulja-
nak adományaikkal. — 'S ezt kellene tennie, mert 
ezen iskola egyszersmind az unió hathatós előké-
szítője ; 's mi Pesten nagyban létesülend, az itt 
régen fenáll és virágzik, — evangélikus, refor-
mátus, zsidó, római* catholicus gyermekek egymás 
melleit megférnek, 's egymást kímélni, szeretni 
tanulnak. 

Az elemi iskolában működik Takács Pál, ki-
ről elég legyen említenünk, hogy magyar létére 
a' különben tótajku gyülekezet teljes bizodalmát 
birja; 's bár növendékei 143-an vannak, kiket 

lóiul, németül kell tanítania: még is a* nemzeti 
nyelvet annyira megkedveltette velők, hogy nem-
csak olvasni szeretnek; hanem beszélni és szó-
nokolni is tudnak; melly igyekezetében, kivált a' 
kisebbeknél a'felebb említett decan úr igen czél-
szerü tót-magyar ABCés könyvecskéje — mit az 
illetőknek ezennel ajánlani el nem mulaszthatunk 
— segíti. 

Adjon Isten minden keresztyén gyülekezet-
nek illy derék tanítókat! Kívánja 

E l e f á n t M i h á l y , 
r r t n í í ó i n y ű ^ a l m a x á s . E' Lap 8-dik 

számában a' 184-ik lapon a' népnevelésröl 's 
annak eszközeiről szóló czikk után, szabadjon 
alulirtnak szót emelnem a' népnevelés föaka-
dályairól; egyszersmind a' népnevelés ügyében 
egy szép példát a' követés végett fölidéznem. 
Való , hogy a' népnevelés korunk nagy feladata t 
de tetemes akadályok gördülnek ezen üdvös czélra 
vezető uton elönkbe; és mindaddig kevés sikere 
leend annak, míg tanítókat képző intézetekben 
növelt tanítókkal nem bírnak falusi iskoláink, kik 
hivatásukat felfogni 's annak megfelelni képesek 
legyenek ; míg a' nép-tanítók ingatag állása nem 
állandósíttatik, azoknak jövendőjök, nyugintéze-
tek fölállítása által, nem biztosíttatik. Mert ki ne 
rettenne vissza a1 tanítói rögös pályától? mikor 
szivrázólag látja a' tanításban megőszült egyént 
— ki alig vala képes csekély fizetéséül az övéi-
ről gondoskodni — aggott kora vagy elbetege-
sedése miatt, elbocsáttatni, sőt elűzetni, és a' 
b'ilcs Aesop ezen szavait magán beteljesedni: 
„Quod fuimus laudas, jam damnas quod non su-
mus," és vagy sanyarú munkával, mellyhez 
szokva nincs, életét és az öveiét tengetni, vagy 
pedig —.vallásunk gyalázatára — a' koldulás ke-
serves kenyerére jutni. 

Szívökre vévén ezt a' dobási közbirtokos 
urak, a' kebelökben 29 évet a' tanítói pályán 
eltöltött aggastyán tanítójokat, egész fizetése meg-
hagyásával, élete idejére, nyugalmazni, és mellé 
egy segédtanítót, egyházok pénztárából fizetendőt, 
rendelni szíveskedtek. Vajha a' tanítók érdemét 
igy méltányolni és azt megjutalmazni akaró és 
tudó több illy egyházakkal is dicsekedhetnénk! 

S z a p p a n o s S á n d o r , 
lelkész. 

M e g j e l e n t é s k a p h a t ó : 
Kilián és társánál 

Evangyéliomi keresztény 
V a l l á s é s E g y h á z 

t ö r l é n e í é n e k r ö v i d v á z l a t a . 
A' Protestáns tanuló ifjúság számára készítette 

IMerner Endre. 
Pesten 1845. 8-rét . Borítékba fűzve 40 kr. p.p. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
/ 

12. szám. Negyedik évi folyamat. Mart. 23. 1845. 
• ——i— — 

Ecclesia, sicut Inna, defectas habel et ortuí frequentes, sed defectihus snis credit et his 
raeruit ampüari. 

A m b r o s i u s . 

TARTALOM : Egyház, állományhozi viszonyban, okosság jogtani 
pontból, szemlélve. V i l á g v á r i . — Életképek a' helv. 
hitv. tiszántúli egyházkerületből. — Püspökszentelés a' 
dunántúli helv. hitv. egyházkerületben. T ö r ö k . — Vegyes 
közlemények. 

Egyház 5 állományhozi viszonyban, 
okosság jogtani pontból, szemlélve. 

(Folytatás.) 

Az egy igaz vállát létesítése is csak 
a* gondolkodás szabadsága által le-

hetséges. 
Noha a' vallás- és egyházra nézve, a' véges 

határok közé szorított embereknél, világ végéig 
lesznek különbségek, mellyek az igazság elevení-
tésére, és annak az életbei hatésb befolyására 
szükségesek; 'de az idö, hely 's másféle okok 's 
okozatok körülményei szerint, elkerülhetlenek is: 
mindazáltal valamint egyfelől egyáltalában a' 
vallás 's egyház, az ö igaz természetök 's tulajdon-
ságaik szerint csupán csak a' gondolkodásbeli 
szabadság által, alapítathatnak: ugy másfelöl a' 
világban fenálló minden különböző vallások- 's 
egyházaknak, a' födologban, a1 dolog valóságábani 
általános megegyezése is — a' mikor t. i. minden 
ellenkezések lehetségig kiegyenlítetnek, és ezen 
okossági eszmének: Lészen egy akol és egy pász-
tor, létesüléseelközelítend — soha nem másképen, 
csak a'gondolkodás minden-oldalu szabadsága, és 
abból folyó szabad beszéd-, irás-, nyomtatás- és 
olvasásbeli közlekedés által lehetséges. Tanítsa-
tok minden népeket! azt mondta Jézus, és midőn 
azt is mondta: Kényszerítsd őket bemenni! bizo-
nyosan nem értett azon sem durva testi vagy vé -
konyabb lélektani, félelem, ijesztés 's a' t. általi 
erötetést, sem valamelly álmesterséget és csalást, 
a' minek nemcsak szóval, de egész élete 's cse-
lekvése módjával is, mindig ellenkezőjét mutatta, 
— hanem, az ö tudománya lelke szerint, az emberi 
lélek értelmi 's erkölcsi természetéből vett okok-
kali ösztönözést. Egyébiránt is a' sz. irás szavait 
nem kell betü-szerint venni, hanem okosan ma-
gyarázni, mert a' betű megöl, a'lélek pedig meg-
elevenít. A' ker. embernek három fő vallás-köny-
vei vagy bibliái közöl, mellyek a' sz. irás, ter-
mészet és okosság, ez utolsó a1 két elsőnek illető 

eredeti magyarázója s bírálója, mellynek itélő-
székétöl, minthogy ennél van a' vallás legerede-
tibb szövegben letéve, más felsőbbre utalni nem-
lehet. Egy iró mondja, 's vélekedésünk szerint 
nagyon helyesen: Multum, plurimum mlet s. 
seriptura eum ratione, e contra nihil potest valere 
sine ratione et contra rationem, ad salutem. 

A' szabad gondolkodás tehát, a'gondolatok 
kölcsönös kicserélődése által, a' lélek teljes igaz-
ságra törekvő természete szerint, csak egyedül 
képes kivíni az egy igaz vallást és egyházat, 
mennyiben az , mint okossági eszme, az emberi 
véges tehetségektől kivíható; mert a' vallás-
igazság is egy közkincs, meilyböl mindenki bír 
valamelly, a* kölcsönös szabad gondolkodás által 
szüntelen szaporítható, részecskét, de a' mellyet 
senki egészben nem birhat. Midőn ellenben épen 
a' kényszerítés egyfelől képmutatást, vallásos 
mindegylegességet, istentagadást, hitetlenséget, 
és igy vallástalanságot, — másfelöl pedig vakhitet, 
babonaságot és ebből folyó rajoskodást, és igy 
hitdühöt vagy hitkórságot nemz, és különböző, 
egymást mérgesen gyűlölő és megölő felekeze-
tekre szaggatja széjjel az atyafi emberi nemzetet, 
megsérti a' jogot, gátolja az erényt, és igy az 
igaz vallást, mellynek élete csak amazok társa-
ságában virulhat, megfojtja. 

Illy mérges, söt erkölcsileg halálos gyümöl-
csei vannak a' helytelenül értett status-ratio-
inkább status-irratióból eredt vallás-kénysze-
rítésnek. Nem jobb volna-e vallásra nézve, jog-
törvény határin belül, az embereknek tökéletes 
szabadságot hagyni; melly esetben kétség kivül 
okossággal 's egymással is legegyezöbb vallás-
és egyház- alakok jelennének meg, és a' legtöké-
lyesb vallás és egyház, Jézus vallása- 's egyhá-
zának igaz értelme megvalósulna, az ige megtes-
tesülne Mert, mivel a 'vallás az ember eredeti 
természetére tartozik, és az ember a' társaságos-
ságra természelileg olly hajlandó, hogy annak 
ösztönét soha belőle egészen ki nem irthatni: in-
nen akárki is, a' helyett, hogy egyház- vagy 
vallástalan legyen, — mi lelkileg épen olly termé-
szet-elleni és lehetlen, mint testileg az, hogy lég, 
világ, meleg és élelem nélkül éljen, — valamelly 
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egyház- vagy vallásalakhoz, erk. belső szüksé-
ségességgel és jó szívvel, csatlakozik, még pe-
dig, természet szerint ahoz, mellyet, mindenkori 
meggyőződéséhez képest, legjobb- és Ieglöké-
lyesbnek tart, és azt tovább is tökélyesítni igye-
kezik. Egyébiránt a' büntető törvények és kény-
szerítő eszközök által alakított és fentartatni kí-
vánó vallás, nem egyéb, mint erk. kárvallás. 

Legyen csak a' vallás az okossággal, léleknek 
isteni természete- 's rendeltetésével, az emberi 
méltósággal 's Jézus évangyélioma lelkével egye-
ző ; legyen az isteni tisztelet erkölcsi és nemes; 
legyen a' tanítás érthető és egyszerű, egyszer-
smind , a' természet felséges csudái és szépségei 
szemléltetése által, az isteni mindenhatóság 's jó-
ság meggondolására, elragadó és ébresztő; foly-
janak az egyházban mindenek jó renddel, és szűn-
jék meg, vallás dolgában, minden a' kerti meleg-
ágy vagy gyenge virágtábla durva lábakkal ta-
podásához hasonló kényszerítés: — akkor, akkor, 
mondom, bizonyosan nem lesz méltó ok panaszolni 
a' hitlenség, vallástalanság és közönbösség 'stb. 
ellen; akkor még azok is, kik most, mint külörí-
zök, félre-vonulnak, vagy épen semmit hinni 
nem akarnak, az Istent, egy megnemesített és 
szüntelen tökélyesedö erk. hitvallásban, újra meg-
tálalván, a' szent gyülekezetekben buzgón imá-
dandják. (Folyt, köv.) V i 1 á g v á r i. 

Életképek a' lielv. hitv. tiszántúli 
egyliázkertíleíből. 

X. 

Következő napon doctor Buzási hítta meg a' 
Vezendi családhoz tartozókat ebédre, 's különö-
sen örült, hogy az ifjú Vezendivel megismer-
kedhetett. 

„Kedves tiszteletes úr! — igy beszélgetett 
vele igen nyájasan — szép és jó hírét jelenlété-
vel nemcsak igazolja, de felülmúlja. Engem Ön 
személye néhány nap óta közelebbről érdekel, a1 

mennyiben e' folyó hónap elején, megyei főor-
vossá elválasztatván, lakhelyemet Önökhöz K — 
mezővárosba, hol a' megyeház van, kell áttennem. 
Családom átköltözése, haszinte minden ingó j a -
vaimat tavasznál előbb el nem szállíttathatnám is, 

' a' jövő hónapban megtörténik; 's mi jól-esik, 
hogy egy ottani lakos, tiszteletre méltó ismerőssel 
már birunk! Barátságára, kedves uram öcsém! 
bizodalommal számítok . . . . Sőt, kezdjük meg 
azt mindjárt foganatba venni. Én holnap reggel 
K — mezővárosba megyek a' számomra kibérelt 
épületet megvizsgálni, hogy aztán költözködé-
semmel ahozképest intézkedjem. Ha tehát egye-
nesen haza tetszik innen menni: legyen szeren-
csém, menjünk együtt 1" . . . . 

„Halmozva vagyok, tek. főorvos úr! — v á -
laszolá Vezendi Pál — kegyeivel; ezeket, ha az 

együttlakás állal, minek olly szívesen örülök, kö-
zelebbi viszonyba jövendünk egymással, megér-
demelni igyekszem. Legutolsó ajánlatát pedig 
hadd legyen szabad nekem is ajánlattal viszonoz-
nom. Én innen édes szüléimmel Békefalvára me-
gyek, Szendrei bátyámmal ott egy két napig idő-
zendő. A' kocsit tehát 's lovakat, mellyekkel jöt-
tem's mellyeket Bölcsei úr szívességéből nyertem 
meg néhány napi használatra, méltóztassék elfo-
gadni a' tek. úr. Ö, ismerem lelkületét, nemes di-
csekedésének tarlandja, baráti szívességébe hely-
zeti bizodalmunkat: a' tek. úr pedig egyenesen ju-
tand ismeretségbe a' feltűnő 's egész megyénk 
ifjai között méltán legnagyobb-reményü lelkes 
ifjú úrral." 

Búzási doctor az ajánlatot elfogadta, útitársul 
a' szegény Jámbor Józsefet magához megkérte; 's 
délután, ö ugyan Ií — mvárosba, Vezendiék pe-
dig, Szendreivel és Bátorival, Békefalva felé 
elindultak. 

Az idöjárat még mindig igen kellemes ma-
radt, 's januar hónaphoz képest szokatlanul enyh 
vala. Az út Selymes nevű pusztán ment keresztül, 
's jobbfelöl, a' hanyatló téli napnak puszta-szem-
mel nézhető végsugárai, mintegy kiemelni lát-
szottak a' pusztai birtokosnak számtalan élőfák 
levélhullatott galyai között csillámló kastélyát. 
Kedve jött Szendreinek Selymesi Zsigmond urat, 
egykor tanulótársát, iskolai barátját meglátogatni 
az egész társasággal együtt. Örömmel beleegye-
zett kívánságába Vezendi Máté is, ki talán egy 
pár év óta sem érezte magát ollyan jól, mint épen 
most. 

Jobbra tért hát a' két kocsi 's mintegy féló-
rányi hajtás után, beértek Selymesinek igen díszes 
lakába. Tíz évvel ezelőtt kezdte Selymesi, pusz-
tájának egyik részén, minden öt-öt köblös földét 
eperfákkal körülültettetni, 's a' selyemtenyésztést 
részint az általa telepített új gyarmatbeli, részint 
a' szomszéd békefalvi lakosok gyermekei által 
eszközölte. Pusztájának többi részeire okszerű 
gazdálkodását csudálni járt el a' környékbeli nép. 

Vendéget látni Selymesi udvarában, megszo-
kott mindennapi dolog volt úr és cseléd előtt. 
Nem csuda hát, ha a' cselédség alig tudott magá-
hoz jöni, midőn urát a' megérkezett kocsik körül 
hol egyikhez, hol másikhoz jöni-menni, a' le-
szállóknak segíteni, a' cselédeket pe<Jig rend nél-
kül elökiáltozni látta 's hallotta. Eleibök jött a' 
kedves vendégeknek egész a' lépcsőkig maga 
Selymesiné is, egy igen tekintélyes szép asszony, 
az egész vidék előtt köztiszteletben álló,.'s után-
zandó minlául említtetni szokott derék anya, pá-
ratlan gazdasszony, kellemdús nő, szellemi művelt-
ségében , a' vele egy vagy nála fentebbi fokoza-
túak között nyájasan társalgó, alattvalói között 
kegyteljes parancsoló. 

Az úr és úrnő társaságában beérkezett ven-
dégeket kiömlő édes örömmel mutatta be Sely-



mes'i öreg édes anyjának, egy igen müveit 's 
buzgó protestáns szende matrónának. ki nagy ka 
ros-székéböl kissé fölemelkedvén, reszketve 
nyújtotta jobbját az öreg Vezendinek. 

„Isten hozta! édes jó lelkipásztorom! — re -
begé — már talán egy évnél is több eltölt, mióta 
sem tiszteletes úr hozzánk ki nem jöhetett, sem 
én be nem mehettem a' faluba, isteni közönséges 
tiszteletre. Mindkettőnket gyengélkedés tartóz-
tatott De hiszen, már nekem nem csuda 
76 esztendő sok . . . . nem messze a' határ, hol 
földi sátorom hajléka elbomol." 

Égre-emelt szemeiből egy-két köny rezgett 
orczájának szent barázdáiba; levette szemüvegét; 
megtörlötte ábrázatát, 's üdvezelvén a' többi ven-
dégeket is , unokáihoz igy szólott: „Szerelmesim, 
igyekezzétek kedvessé tenni e' jó embereinknek 
nálunk idözését!" 

Illy fogadtatás után, Vezendi Máté 's nője a1 

nagyanya karos-széke mellett foglaltak helyet. 
Az ifjú Vezendi a' két kisasszonynyal, Bátori az 
úrfiakkal kezdett beszélgetést. Selymesi pedig 
Szendreivel átment a' maga szobájába. 

Itt pipa közben elbeszélte Szendreinek mind-
azokat, mik pusztáját nevezetessé teszik. Mi — 
remény Ivén,hogy olvasóinkkal majd nyáron nézet-
hetjük meg az anyagi és erkölcsi hasznot árasztó 
iparintézetet — mellőzzük jelenleg a' két derék 
férfiú közötti párbeszédet, 's visszatérünk velők 
együtt a' pipázó szobából az előbbi terembe. 

Épen Kádár Ágnessel, a' szobaleánynyal, be-
szélgettek az öreg Selymesiné és az öreg Ve-
zendi. A' többi egyének pedig némi érdekkel lát-
szottak a' beszélgetést hallgatni. 

„Jókor jövök, — mond beléptekor Selymesi 
— hát miért nem vette be tiszteletes assessor úr, 
ekklézsiánk hivei közé, 's miért nem eskette 
össze e' leányt gazdámmal? E' tárgybeli azóta 
irott levelemet asztalán fogja tiszteletes úr haza-
mentekor találni: de a' választ most adja elő élő 
szóval!'4 

„Én bizony, őszintén megvallva, — válaszolá 
az öreg — egyházi felsőségem e' tárgybeli ren-
deletét akartam bevárni." 

„Mindenesetre hibázott tiszteletes assessor úr, 
— közbe szólt Selymesi — Hiszen, mi rendelet 
kellene e ' tárgyban ? Olly, világos itt a1 törvény. 
Ugyanis az átmeneti formalitas teljesítése azokra, 
kik hozzánk eddig is szabadon átjöhettek, épen 
nem, sokkal inkább, sőt egyedül azokra tartozik, 
kik ezelőtt ha átjönni akartak, hatheti oktatás 
alá vettettek. Ennélfogva, minden ollyan embert, 
ki ezelőtt csak hatheti oktatás után nyerhetett 
volna átmeneti engedélyt, ha most a' törvényes 
formalitásoknak eleget tett, nemcsak lehet 's sza-
bad, de okvetlenül be is kell hitsorsosink közé 
vennünk. Különben az átjönni akarónak lelkiösme-
rete szabadságán sérelmet követnénk el. A' bi-
zonyítványokat aztán akár eredetiben, akár, ha 

azokat az illető felek magoknál tartani kívánnák, 
hiteles másolatban a' prédikátor tegye el, 's mint 
más egyéb parokhialis okleveleket, például a' más 
ekklézsiabeliek háromszori kihirdetéséről, keresz-
leltetéséröl szólókat, önmagának mindenkori iga-
zoltatása végett, conserválja Ez az én 
véleményem , 's ehezképest, minthogy épen sze-
rencsém van tiszletes úrhoz, óhajtanám, ha e' pár 
holnap itt helyben összeeskettetnék A' 
leány meggyőződésből lett ekklézsiánk tagjává. 
Gyermekeim mellett szolgálván, ott hallgatta, 
midőn azok a' vallást tanulták ; későbben édes jó 
anyámmal 's gyermekeimmel együtt mindig el-
járt a' mi templomunkba, honnan mindig új-új , 
tisztább ismereteket hozott el magával. Édes jó 
anyám minden vasárnap elküldte öt a' maguk 
templomába is, de onnan, mindig kedvetlenséggel 
tért vissza." 

,,E' leánynak áttérésén szívesen igyekeztem 
én magam is, — szóla közbe a'tisztes matróna — 
gyakorta olvastattam vele magam előtt a' bibliát 
's a' reformatio történeteit. Sőt megvallom, én 
mindazokat, kik más-vallásuak, körömbe estek, 
igyekeztem 's igyekszem ezulán is reformált 
ekklézsiánk tagjává megnyerni. Hitelvem, hogy 
embertársammal, a' mennyire tőlem telik, ne 
csak anyagi, de szellemi jótéteményt is közöljek; 
és Üdvezitömnek 's az apostoloknak példái által 
mintegy hivatva érzem magamat, hogy a' vilá-
gosság azon szövétnekét, meliyet Isten jóvoltából 
megtisztított vallásomtól nyertem, ne rejtsem 
véka alá. Van még udvarunkhoz tartozó embereink 
között kertészünknek egy r. c. leánya. Alig egy 
éve, hogy közénk jölt, 's reménylem, nem sokára, 
mienk leend. Most épen fordulati ponton áll ügye. 
Jól tudja tiszteletes úr —mert hiszen kihirdette — 
hogy kasznárunk, ki református, vette öt el, és 
a' plebanus úr nem akarja házasságát megáldani, 
hacsak a' kasznár térítvényt nem adand. Arra 
határozta hát magát a1 mi tanácsunkra, hogy tisz-
teletes úr előtt köttessék meg házassági szövet-
sége. De itt ujolag más akadály adta elő magát, 
mert a' plebanus úr megtagadta tőle a' háromszori 
hirdetésről szóló bizonyítványt, 's fiam azt állítja, 
hogy a' házassági szövetség-kötésnél ez mellőz-
hetetlen törvényes kellék." 

„A' tekintetes nagyasszonynak — szóla az 
öreg Vezendi — szent vallása iránt mindig tanú-
sított okos buzgalmát keresztyéni lelkesüléssel 
magasztalom; rá Istenről sikert és áldást könyör-
gök ; 's egyszersmind adja a' lelkeknek Istene, 
hogy számosan kövessék hitsorsosink közöl ez 
utánzandó szép példái! A' kasznárnak 's kertész-
leánynak ügyére vonatkozólag pedig, kénytelen 
vagyok nyilvánítani, hogy a' tekintetes urnák 
nagy igazsága van. Én részemről, a' vegyes-val-
lású pároktól is követelem mindazon kellékeket, 
mellyeket hitfeleinktöl, törvény értelmében, köve-
telnünk kell 's szoktunk is. Ezen kellékek közé 
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tartozik a' háromszori hirdetésrőli bizonyítvány. 
Akármi okon hiányozzék ez, én ugyan sem az 
ugyanazonegy, sem a' vegyes-vallású párokat 
össze nem esketem. Mert, véleményem szerint, e' 
tényt törvényszegésnek mondhatni." 

„Hiszen így — közbe-szól Szendrei — a1 

vegyes házasságoknak protestáns lelkipásztorok 
általi összeeskethetéséröl rendelkező új törvény-
czikk merőben otiosa lex." 

„Tagadhatlanul az, — válaszolá Selymesi — 
's innen okvetlenül sérelmek fognak keletkezni, 
ismét törvényhozás által elenyésztetendök; mert 
lehetlen, hogy az ekkép vexált házaspárok illető 
világi törvényhatóságaikhoz ne folyamodjanak; 
miből kikerülhetetlenül következik a' clerussali 
összeütközés." 

„Már én, — fölkiált tüzesen ugyan, de még 
is szerényen Bátori — én összeesketem a' v e -
gyes párokat is, ha a' magunk templomában há-
romszor ki voltak hirdetve, 's ha két tanú Írásban 
bizonyitja, mikép a' r. cath. plebanus rá nem bi-
rathatott a' hirdetésre , vagy az erröli bizonyít-
vány kiadására. — Ki hinné, hogy a' zólyomi 
párok nyertek volna illy bizonyítványt plebanu-
saiktól: még is öszseeskettettek a' protestáns lel-
kipásztorok által, 's a' házasság törvényesnek or-
szággyülésileg megerősíttetett." 

„Hiszen, édes Öcsém uram! — felele Vezendi 
Máté — épen ez a'bökkenő, hogy azoknak törvé-
nyesítése is csak országgyűlés által történhetett 
meg. Egyébiránt én nem ellenkezem. Ám cseleked-
je, édes öcsém uram. Magam azonban, haszinte 
törvénytelen cselekedetet követ is el a' r. cath. ple-
banus, szinte törvénytelen cselekedetre soha sem 
vetemedem. Inkább tűröm a' hiányos törvény 
nyomasztó súlyát, mintsem hogy törvénykivüli 
álláspontra essem; 's inkább panaszkodjanak a' 
sérelmes felek más ellen, mint hogy magamat, okos 
czél nélkül, törvénysértés vétkével vádoltatni en-
gedjem." 

„Ezeket mind tisztán látom, — igy rekeszté 
e' tárgyróli beszédet Szendrei — de az átmenetre 
vonatkozólag van egy kérdésem még : Ha tudni-
illik az áttérő semmit sem tudna a' vallásból, vagy 
épen iskolába sem járt volna soha: az illyet min 
den előre való oktatás nélkül is bevennök híveink 
közé?" 

„Természetesen, hogy bevesszük, — válaszo-
lá az ifjú Vezendi Pál — 's miután már mienkké 
lett: illető lelkipásztorának leszen kötelessége, 
hogy valamint ekklézsiájabeli mindegyik tag, ugy 
ez áttért egyén is, tiszta és szentirással megegyező 
keresztyén hitnek ismeretére juttassék. Melly is-
meretet hitfelekezetünk akármellyik tagja, ha soha 
egyebütt, mint templomban nem taníttatnék is, 's 
ha egy betűt sem tudna is olvasni, csupa hallásból 
megszerezhet, részint a' vasárnapi predikátziók 
részint a' hétköznapi bibliamagyarázatok után. 

a' bibliaolvasás által. —Ez a'reformált keresztyén 
hitfelekezet lelkipásztorinak legszebb öröme 's 
dicsekedése, hogy híveikre nézve részint az élő-
szóvali tanítás, részint a' kezökbe adott bibliának 
szabad ol.vashatása következtében igéről igére tel-
jesíthetik Krisztus Jézus ama rendeletét: „Menje-
tek 's tanítványokká tégyetek minden népei!" — 
Mind az időknek végeiglen megáll a' helvetziai 
vallástéfelnek ezen állitmánya, „hogy a'szentírás-
ban a' Krisztusnak közönséges anyaszentegyháza, 
tökéletesen előadva találja, valamellyek tartoznak 
mind az idveséges hitre, mind az Istennek tetsző 
élet helyesen rendelésére." 1. Bész. § 2. 

„Én is ezt hiszem, söt tapasztalat után tudom, 
— mond lelkesülve az öreg Selymesiné —. Ez-
előtt két évvel, tiszteletes Vezendi úr közbenjárása 
által,pusztánk rendes lakosainak számára 60 bibliát 
hozattam. Kiosztottam jutalmul közöttük. Fölszólí-
tottam az olvasásban nem igen gyakorlottakat, 
hogy mivel még templomunk nincs, ha a* szom-
széd faluéba el nem mennek, gyűljenek a" jobb 
olvasókhoz, 's hallgassák ott a1 bibliai szent köny-
veket. És én bátran merem állítani, hogy embe-
reim Üdvezitönk tudományának azon tanait, vagy 
az én egyszerű nyelvem szerint, azon örök igaz-
ságait 's Ígéreteit, egyszersmind parancsolatait, 
mellyek az idveséges hitre és Istennek tetsző, 
erkölcsileg tiszta élet folytatására megkívántat-
nak , egyről egyig mind tudják, 's az egész vidék 
tudomása szerint, teljesítik is Azt, hogy 
mi különbségek vannak a' különféle hitfelekeze-
tek rendszeresített hitágazalaik között, nem tud-
ják : de nincs is rá szükségök." 

„Nemcsak nekik, — folytatá Vezendi Pál i f-
júi lélekerövel — de általában véve semmiféle 
gyülekezetnek sincsen, mint népgyülekezelnek, 
arra szüksége. Valakik, akár hallás, akár olvasás 
után, tudják az emberi józan észnek Istentől ada-
tott bibliai kijelentésből, hogy a' világot létrehozó 
fentartó, tökéletes lelki és erkölcsi fövalóság, az 
Isten, azt akarja, mikép mi is emberek, mint okos 
és halhatatlan lélekkel megajándékozott teremtmé-
nyek, követvén a' lelkünk elébe tűzött törvénye-
ket, napról napra jobbakká, tökéletesebbekké lenni 
törekedjünk; — valakik továbbá az Istennek , 
mint boldogságunkat eszközlö mennyei atyának, 
hiven engedelmeskednek: — mindazokat ugy 
tekinthetjük 's kell tekintenünk, mint „egy Atyá-
nak" gyermekeit, ugyanazon „egyházinak tag-
jait; — melly „egyházat" minthogy abban mindenki 
elébe Isten ,,szent" törvényei adatnak megtar-
tás végett, „szentegyház"nak; 's a' mennyiben 
minden ember bír okos lélekkel, annálfogva Is-
tennek és törvényeinek ez ismeretére, a' bibliai 
kijelentés után, eljutni minden ember képes, „ k ö -
zönséges szentegyházonak, a' Krisztusról pedig, ki 
Istentől az emberi nemzet idvezitöjeül rendeltetett, 
's az időnek teljességében el is küldetvén, e' kö-



közönséges szentegyháznaku nevezzük 
Ezekben áll voltaképen az igaz keresztyén val-
lásnak, és a' keresztyén vallást széles e' földön 
hirdető, fentartó keresztyén ekklézsiának, vagyis 
„az összes keresztyénségnek egysége 

„Miket a' keresztyén hitfelekezetek theologusai 
az egymástól dogmai válaszfalak által elkülönített 

particularis ekklézsiált egységére" vonatkozólag 
elöhordanak,azok mind relatív állitmányok, mely-
lyeket egymás irányában kell védeniök." 

,,Igy például a' róm. catholica ekklézsia ebben 
állítja önrészére az egységet, hogy az egész 
ekklézsiának feje a' római pápa, és a' szentírást 
minden római catholicusnak ugy kell értenie, mi-
kép azt az anyaszetegyház, t. i. annak feje a' 
pápa, és a' conciliumok értelmezték." 

,,A' protestáns keresztyén ekklézsiának pedig 
a' római catholica ekklézsia ellenébeni „egysége" 
áll ezen elvekben: 1) hogy a' protestáns keresz-
tyén ember számára ne más, de ö maga higyjen; 
vagyis „a* lelkiösmereti szabadság és meggyő-
ződésr." 2) Hitének pedig kútfejéül az Istentől 
adatott — 's épen ezért a' szinte Istentől adatott 
józan-észszel ellenkezésbe soha sem jöhető — ki-
jelentést, az ezt magába foglaló szentírást tartja; 
elannyira, hogy bármelly dogmát, confessiót, 
conciliumi végzetet csak ugy itél helyesnek, ha 
azt a' szentirással, — az abban előadott hitnek és 
szeretetnek regulájával, Isten dicsőségére, embe-
rek idveségcre (Ilelv. conf. II R. 1 g) a' her-
meneutica, vagyis bibliai logica elvitathatatlan 
örök szabályai szerint, — megegyezőnek találja. 
— És 3) hogy a' keresztyén közönséges szent-
egyháznak egyedüli feje, minden helytartó kire-
kesztésével, maga a' Jézus Krisztus. . " 

„Ezen ekek — nem pedig az egyéneknek 
ogyes dogmák felőli individuális nézetei 's fogal-
mai — teszik a' protestáns keresztyén ekklézsia 
egységét. Praedestinatióról, szabad-akaratról 'sa't. 
különbözhetnek 's különböznek is, individuális tu-
dományosság mértékéhez képest, az egyéni véle-
mények." 

„Oh bizony! a' keresztyén közönséges szent-
egyház egységét tevő állitmányokból önkényt fej-
lik mind az, hogy a' particularis ekklézsiák kö-
zöl az a' legjobb, melly Krisztus Jézus világ-bol-
dogító czéljainak valósítására legalkalmasabb esz-
közül szolgál, 's a' közönséges szentegyháznak 
eszményéhez leginkább közelít; —mindaz,hogy 
a' keresztyének egyik particularis ekklézsíából a' 
másikba, melly ész- és szivszükségeiket inkább 
kielégíti, átmeneti szabadsággal bírjanak; — 
mind az, hogy a' particularis ekklézsiák töreked-
jenek a' közönséges szentegyháznak, Krisztus Jé-
zus által felmutatott, eszményét, a' naponként tö -
kéletesedő reformatio által, létesíteni;— mind 
végre az, hogy egyszer akkor a' római catholica j 
és protestáns ekklézsia közöl, diadalmat a' másik( 
felett| az nyerend, a' mellyiknek elvei szilárdab-

bak, 's az emberi ész és szív törvényeivel és az 
ezekkel ellenkezésbe soha sem jöhető isteni kije-
lentéssel öszhangzóbbak. . . 

„Mindig e' véleményt erősítettem magamban 
— szóla Selymesi, helyeselve az ifjú Vezendi kö-
vetkezetes okoskodását. — Mindig megkülönböz-
tettem a' tiszta keresztyén vallást, mellyet Krisz-
tus és az apostolok, vastus könyvek nélkül, kevés 
idő alatt beoltottak a'Iegegyügyübb ember eszébe 
s szivébe, is —megkülönböztettem a1 theologiálól. 

Ezt azonban, mint tudományt, kiszámíthatlan-be-
csünek tartottam 's tartom mind e' napig; mert ez 
örzölte meg Krisztus tudományát az emberi t a -
lálmányok általi bekevertetéstöl; ennek köszön-
hetjük, hogy a protestantismus a'lelkiösmeret' 
szabadság 's önmeggyöződés szent elvét ösz-
hangzatban tartja a' szentírási könyvekkel és az 
elöre-haladt tudományokkal. Melly czélszerü ösz-
hangzat által a' szentirat tekintélyét, 's általában 
a' keresztyén vallásnak lélekre hatását, neveli." 

„Igen is, — felele Vezendi Pál — ha a' Iheo-
logia más tudományokkal lépést tart, és ezek r e -
sultatumait mintegy feldolgozza. Oh, mert a' régi 
dogmatica theologián keserves söt gyógyíthatlan 
sebeket ejtettek, a' többi előre haladt tudo-
mányok !" 

„Csak igen rövid szemlét kell, e' felöli meg-
győződés tekintetéből, a' tudományok 's ezeknek 
a'theologiára kiáradt hatásuk felett tartani; 's elég 
Luther és Kálvin korától kezdenünk. Ok az Au-
gustin páter philosophiájához ragaszkodtak; 's bár-
mint igyekezték is a' szent könyv igéihez alkal-
mazni magokat: Augustin philosophiájának hatá-
sától menekülni nem tudtak. Ez elfogultság miatt 
találtak ők a' bibliában olly tanokat, minők: Ádám 
esetének imputatiója, 's az embernek minden jóra 
tehetlensége. A' reformatio után minden neveze-
tesb philosophiai rendszer, például Cartes, Leib-
nicz, Wolf, Kant, Fichte, Schelling, Hegel rend-
szereik nemcsak a' kijelentésnek, csudáknak, tit-
koknak theoriájába vágtak bele: de a' régibb 
dogmatika sok egyes részein is nagy reformatiót 
vittek véghez, mint az isteni büntető igazság esz-
méjén, eredendő bűnről, helyettes elégtételről szó-
ló tanokon." 

„A1 tapasztalati tudományok még érzéke-
nyebb vágásokat tettek, mint a' speculativa phi-
losophia. Azelőtt minden historicus Mózes köny-
vén kezdte a' történeti tudományt, 's mellyik az 
most,ki ezzel megelégednék? A'geologia, össze-
kötve az astronomiával, földgolyóbisunk több nagy 
változási epocháit tanítja. Ha a' régi világ é r -
telme szerint, melly csak a' középtengerre fekvő 
száraz földet ismerte, az özönvíz általánosnak 
tartatott, melly e' föld minden hegyeit elborította: 
's ha lehetőnek képzelte minden állatok közöl né-
hány párnak a' bárkába vitelét: ma már mindez 
lehetetlen, —mert ismerjük a'föld golyóbisát, a' 
tenger fölemelkedésének törvényeit, 's egy olly 



általános özönvíz, melly minden hegyeket elbo-
rítson, mathematice nem lehet. És mikép mutatná 
meg ma már a' theologus, hogy azon állatok, 
mellyek csak Amerikában, csak Afrikában, csak 
a' pólus körül otthonosok, Kis-Azsiába jöttek Noé-
hoz , ki őket a' bárkába felszedte, 's ott a' clima 
és eledelek különbsége daczára, egyiránt táplálta? 
Mikép mutatná meg, hogy azután mindegyik ismét 
visszatért eredeti hónába ?. . . . Ki győzné meg-
említeni a' természetvizsgálók 's utazók tapasz-
talatai 's czáfolhatatlan állításai által megrázkód-
tatott régibb dogmaticai tételeket ? " 

„Bizony a'theologusnak, — ha ugyan tudatlan 
vagy tettető lenni nem akar, ha a' keresztyén 
vallást és ennek következtében a' tiszta erkölcsi-
séget buzgó lélekkel tanítani 's terjeszteni kíván-

j a , — nem szabad ignorálnia a'philosophia, phy-
sica, geologia, geographia, astronomia, história, 
philologia vagy bármellyik tudománynak is resul-
talumait. Nemcsak ignorálnia nem szabad pedig, 
de sőt a' theologiába bele kell dolgoznia." 

„Ugyan mit mondanánk, ha egy polgárzat 
semmit sem akarna tudni a' tudományoknak tör-
vényhozásban , katonai dolgokban, financziában 
három század óta tett előhaladásáról ? Ha magát 
a' XVI. század nézetei szerint kormányozná be-
lül , 's viselné a' külső hatalmasságokhoz? Volt 
egy illyen status, — a' lengyeleké — és sorsa 
tudva van. — Van még egy másik, — az osma-
noké, — 's erőtlenségét ki nem ismeri? A' theo-
logia olly viszonyban áll a' többi tudományokhoz, 
mint Európának egyes státusa a' szomszéd státu-
sokhoz. Mikép isolálhatná tehát magát? mikép 
lehetne ignorálnia azt, mi más tudományok biro-
dalmában történik, *s az ö fenállását olly sok 
oldalról fenyegeti?? És ime! áltudomá-
nyok resultatumainak a' theologiábani feldolgozását 
tűzte ki czélul a' protestáns rationalismus " 

Az ifjú Vezendi Pál benső szent érdekkel tar-
tott, 's hova tovább kiszélesedni indult beszédét, 
— mellyet azonban résztvevő élénkséggel hall-
gattak a'jelenvoltak —megszakasztá a'vacsorára 
bivó csengetyü szózata. 

Vacsora után még a'férfiak némelly napi ren-
den levő tárgyakról beszélgettek egy darabig, 
majd kiki nyughelyére ment. — 

A' következő nap pedig kettős lakodalom nap-
jává lön. 

A' kasznárnak ugyanis értésére jutván, hogy 
Bátori Sámuel úr ott, azon esetre, ha kihirdettet-
tek, 's két tanú hitelesen bizonyítja, hogy a' ple-
bánus úr, többszöri kérelem után is, megtagadta a' 
bizonyságlevél kiadását,összeesketendi jegyesé vei 
korán reggel,tanúkkal együtt, átment a' békefalvi 
plebanushoz, 's már 9 órakor átnyújtotta Bátori-
nak a' tanúk irásba tett bizonyságát 10 
órakor előbb Vezendi Pál — édes atyja helyett 
szolgálván — Nyíri Józsefet a' görög catholica 

vallásból áttért Kádár Ágnessel, — majd Bátori Sá-
muel a' ref. kasznárt a1 róm. cath. kertészleány-
nyal összeeskették. 

Kérdésbe tették az urak: „Mikép történjék a' 
r. cath. leány esketése?" 

„Mikép? — válaszolá Bátori —. Természe-
tesen a' magunk canonai 's liturgiája szerint. A' r. 
cath. plebánus, ha vegyes párt esket, mondja a' 
protestáns fél előtt is, mint rendesen szokta, az 
esküformát, 's a' protestáns fél, ennek öt nem il-
lető szavait hallgatással elmellözi. Én is elmondom 
a' r. cath fél előtt is szokott törvényes esküfor-
mánkat; és ha tetszik neki, az egy igaz örök I s -
tenen kívül, még másoknak is nevére megeskünni: 
szabadságára.hagyom azok elszámlálását." *) 

A' kettős lakodalmi víg ebédet együtt ülte 
meg az egész társaság, 's a' kegyteljes földesúr, 
ez örömnapon asztalához méltóztalá hü gazdáját 
's kasznárját is, menyasszonyaikkal együtt. 

Ebéd után Vezendiék, a' Selymesi-család á l -
dásitól kisértetve, Békefalvára haza mentek . . . . 

(Folyt, köv.) 

Piíspokszcntelés a'rtiiiiáii-tiiH Iielv. 
liitv. egyházkerületben. 

( B e ö t h y Zsigmond u r n á k , „ f o g a d j Is ten ! " ) 

Die an das Papst t í tum ha r t ans t re i f enden A n s i c h -
ten der Puseysfen habén einen S tü tzpunk t 
g e w o n n e n , dasz sie die Herzen de r F r e u n d e 
evangel i scher W a h r h e i t in A u f r u h r b rach ten . 

W e a v e r. 
II. 

Olly iró ellenében, mint B. Zs. úr, — ki, a' 
helyett , hogy egyedül véleményemet ostro-

* ) Én k íméle tesben ny i l a tkoz tam volna, mint Bá to r i . N e m -
csak a z é r t , mer t soha nem voltam j e l en k a t h . le lkész 
által k ö t ö t t vegyes h á z a s s á g n á l , hol a* plebánus a1 p ro t . 
fél e s k e t é s e k o r a ' b o l d o g s á g o s szüzet 's minden szen teke t 
fö lemlí te t te v o l n a , ' s igy a ' v iszonyosság azt k iván ja , 
h o g y mi meg ne hal lgassuk el , ca th . fél e lő t t , a ' bo ld . 
szüze t és szenteke t : hanem a z é r t főkép , h o g y igen g y ö n -
g é d t e l e n n e k t a r t om a" módot , miszer int a1 c a th . fél (mer t 
hanyad ik t u d j a , m iko r kell mondania a szenteket, k ike t 
nem emlí t föl e lő t t e az e ske tő papj?^ ha l l ga t agság állal , 
m i n t e g y meg tagadásá ra vezérel tessék egy ik neveze tes 
h i t e z i k k é n e k . Ké tségbe vonni e 1 h i ' cz ikk i gaz ságá t , e r r e 
nem szo lgá l ta tha t a lkalmat az eske tés pi l lanata . Kímélete t 
i g é n y e l e k mindenki tő l hi tval lásom ágaza t i i r án t 's ezt 
csak u g y é r d e m l e m , ha én is becsben t a r t om másnak 
h i t á g a z a t i t . H igyé tek e l , t i sz tá r sa im! a ' j ava l lo t t am e l -
j á r á s m e g n y e r i r é s z e t e k r e az esketésnél j e l e n - l e v ő r ó m . 
ca th . h e l y b e n h a g y á s á t ' s azon n y i l a l k o z a t á t : E z a ' pap 
becsü le te s , sze l íd , tü re lmes e m b e r ! Nem b o t r á n k o z t a t , 
nem praktiliátja k i , h o g y más se b i g y j e , mit ő maga 
nem h i szen ! H i g y é t e k el , igy nem idegen í t end i t ek el a ' 
r ó m . ca tho l i cusoka t , miszer in t p r o t . le lkész által k ö t t e s -
sék a ' vegyes h á z a s s á g o k a t : midőn el lenben a ' s z e n t e k -
n e k , e lhal lgatás ál tal m in t egy m e g t a g a d t a t á s a szintol ly 
sé re lmes leend a ' ca tho l i cusokra nézve , mint vala r e á n k 
n é z v e , ha l lga tás á l ta l , az á ldás meg tagadása . 

T ö r ö k . 



molná, engem alikép tisztel igen nagyon, hogy a" 
közönség elébe mini hazugot, ámítót, machinátort 
állít ki, — teljesen jogosítottnak érzem magamat, 
ad hominem metszett tollal irni. 

F. évi Pr. Lap 5-dik számában rövid közle-
ményt adtam, nevem aláírásával, a' kömlödi gyű-
lésről 's az ottan elrendelt ptispökszentelésről, vi-
lágosan kiírván, hogy a' közlőiteket szóbeli előa-
dás után tudom. Mi okon, mi alapon vonja ezt 
kétségbe 's hazudtol már meg engemet B. Zs. úr 
a' Pesti Hirlap 436-dik számában, eme szavaival: 
,,Legyen szóval vagy Írásban az előadás, annyit 
nyíltan 's minden gyanúsítás nélkül bevallhatok, 
hogy azoji szavakban Dobos úr szellemelnyelve 
vagy tolla nyilatkozott." ? Avvagy lehet-e ele-
gendő ök, okos ember előtt, hogy Dobos urnák 
gyűlésen a' píispökszentelés ellen mondott motí-
vumai az általam közlöttekhez igen nagy hason-
latban adattak elő, ama következtetésre, hogy 
tehát nem én, hanem Dobos úr irása 's tolla nyi-
latkozott az én nevem alatt? Avvagy józanon nem 
inkább azt kellett vala-e mondania B.Zs. úrnak ma-
gában; „Töröknek, a 'ki referált, ugyancsak híven 
ad!a elő a' történteket és hallottakat: ámde az le-
hetett bárki is, ki a' gyűlésen jelen volt 's figyel-
mezett." Avvagy csak az tudathatja híven a 'gyű-
lési beszédek tartalmát, a' ki azokat mondotta ? 
Avvagy, kik a' politikai lapokban a megyei gyű-
léseket híven megírják, impostorok, mert neveik 
alatt a1 szónokok magok tudósítnak? Oh, szeren-
csétlen okoskodó! 

B. Zs. úr gyanúsítás nélkül vallja be, a' mit tud 
's Pr. Lap 5-dik számában olvasható közlemény-
nek machinatiójával épen nem akarja az általa 
igen nagyon tisztelt Török urat gyanúsítani. Mit 
cselekszik tehát? Nem gyanúsít? De sőt igen is! 
mert tettleg mutatja meg, hogy engem machina-
tornak tart, midőn a nevem alatti czikkért Dobos 
urat rohanja meg 's ostorozza. Halkkal, uram! hal-
kat! A' Pr. Lap 5-ik számában olvasható, nevem 
fölötti sorokat én irtam, becsületemre's örök üd-
vemre mondom! és pedig szóbeli előadás után. 
Ámde Dobos úr, kömlödi gyűlés után, nem futott 
tüstént Pestre szerkesztőhöz, 's levele és tudósí-
tása, mit a' gyűlés felöl tőle vettem, febr. 2-kán 
költ, a' melly napon a' Pr. Lap 5-dik száma már 
szét küldetett. *) Most ítélje meg maga, tekintetes 
uram! nem a' legjogosabban alkalmazhatók-e Ön-
re Dobos ellen használt vád- és rögtön-büntető 
szavai; „Ez a' „legnagyobb türelmetlenségre *s 
meglehetősen vastag méltatlanságra mutat?" Én 
Ön tette fölött Ítélni nem akarok, 's csak annyit 

*) Alulírtak bizonyságot f e s z Ü D k a'felől, hogy pesti lelkész 
tisztelendő Török Pál úr, tisitelendő Dobos János urnák, 
kinek írását ismerjük, azon levelét, melly igy kezdődik: 
„Gyűlési tudósításomat későn küldhetem 'stb." nekünk 
felmutatta, melly levél költének napja f e b r . 2 1845. 
Pesten, 7-ik mart. 1845 . F é n y e s E l e k m k. 

B a j k a y E n d r e m. k. 

mondok: Ha a' szolgabíró, Pál bűnéért Jánost 
gácsolná meg, — röviden és magyarán szólva: öt 
„esze-veszett embernek" tartanám. 

Igen is, az 5-ik számú P. lapi czikket én ir-
tam , egy a' gyűlésen jelen-volt 's csak hamar 
Pesten megfordult egyénnek szóbeli előadása után; 
és az általam Írottaknak ura vagyok 's leendek. 
De mi előtt soraim mellett megküzdenék: engedje 
meg B. Zs. úr, hogy öt, ellenemet, P. Hírlapban 
közlött czikkében, mint lelke'sszelleme hü tükré-
ben kissé végig-tekinthessem, mi által képes le-
gyek észrevenni, hol van legkevesbbé fedezve 's 
magamat elhatározhassam, feje vagy szive ellen 
kell-e a' vágásokat irányoznom. 

B. Zs. úr Dobos urat kárhoztatja, hogy Török, 
ön-meggyőződését az érzetek nyugodt hónán ki-
vül vitte, azaz, mint én ezt értem, egyházi ügyet 
Egyházi Lapba. 'S mit csinál B. Zs. ur ? Az egy-
házi ügyet a1 P. Hirlap politikai terére viszi. Már 
mimódon mondhatod atyádfiának: Hadd vessem ki 
aszálkát szemedből, ha te szemedben gerenda 
vagyon ? Máté. 7: 4. — Innen látom, hogy B. Zs. 
ú r , istenadta bölcseségét nem követi és saját el-
vének sem embere. 

B. Zs. úr nem akarja, hogy neki ,,türelmetlen 
méltánytalanságot vessenek szemére, miszerint 
idegen véleményt 's ellenkező meggyőződést meg-
hallgatni erőtlen, gyáva és önző"; és „baráti 
jobbot ajánl olly téren 's olly kérdéseknél, mely-
lyeknek megvitatása szükséges reformi kérdés." 
— Miért kárhoztatja tehát Dobos urat, hogy Tö-
rök egyéni meggyőződését nyilvánosság terére 
vitte át, — azon térre, hol a' reform-kérdések leg-
több oldalról megvitathatok? Uraim! a' nagy r e -
former csak a'kömlödi gyülésterem négy fala közt 
reformer: az érzetek nyugodt hónán kivülpedig, 
t. i. a' nyilvánosság teréni vitatásnál, már türel-
metlen, erőtlen, és önző. Derék reformer, ki 
az érzetek nyugodt hónán belül, a' befhesda-tó 
megingatása nélkül, akar reformálni! 

B. Zs. úr roszalni láttatik, hogy olly ünnepély 
's szertartás ellen nyilatkoztam, mellynek megvál-
toztatására minden ellentörekvés késő már. Kö-
szönöm az e' szavakban rejlő bölcs tanácsot! de 
nem követhetem. Mert határzat ellen, mihez való 
készületnek tanúja nem vagyok, mi előtt az meg-
hozatnék, vagy minek létét tudnám, szélmalom-
harczot űzni nem leszek oktalan. Egyébiránt kér-
dés marad : Iíésö-e a' megváltoztatásra irányzott 
törekvés? Én legalább azt gondolom, hogy a' 
czélzott változtatás megtörténendik, vagy 
- . Annyit bizonyosnak tartok, hogy Dunán-túl, a' 

püspöki szék megürülendésével, — minek, tiszta 
szívből kívánom, későn jöjön el ideje! — más szer-
tartással fognak szentelni püspököt, mint millyen-
nel akarnak most. 

B. Zs. úr engemet, — kit, mint hazug ámítót 
's machinatort, nemcsak gyanúsít, hanem tettével 
annak bizonyít is a' közönség előtt, — igen na-



gtjon tisztel. — Ugyancsak falalis fogalma lehet 
az érdem- 's erényről és a' tisztelet méltó tár-
gyairól ! — Urak! kiket B. Zs. úr tisztel, ne vél-
jétek, hogy egyszersmind becsületes embereknek 
is tartson titeket! Irántatoki tisztelete coquetteria 
és hizelkedés, vagy üres bók. 

B. Zs. úr az ellenzékhez számítja magát és — 
a'szomszéd sorban az ellenzéket ellenzéki ábrán-
dos illusióml vádolja. Mi hirtelen képes ö rene-
gát lenni! — De igen, ellenzékitag ő , — 
az ellenzéknek azon tagja, melly az ellenzéki tes-
tületet lepiszkolja. 

Látom immár, hogy B. Zs. urnák fejét, szivét 
egyiránt ostrom alá lehetne venni: de hagyján! 

Eme kevés viszont-tisztelet "s megczirógatás 
után, mitől B. Zs. úr magát megkimélheté vala, ha 
mást kímélni tudott volna, puseysmus elleni men-
tegetődzése taglalásához fogok. 

Mellőzve czikke elején olvasható psychologiai 
elmélkedését, miszerint a' legelső gondolat, melly 
emberagyban támadt, hamvas még is tiszta, — 's 
az ezt követő pantheisticus nézetek tárgyalását: 
tagadom elsőben is állítását, miszerint arról, a' mi 
Angliában lehet, t. i. a' puseysmusról, az az, a" 
protestanfismustól eltérésről 's a' római catholici-
smushoz oda-hajlásról, hazánkban álmodni, ellen-
zéki ábrándos illusiondl nem egyéb. 

Ön az erdő miatt nem látja a' fát! Száz prot. 
papot is találhat On, ki erősen fogja vitatni, hogy 
a' papság ordo *s minduntalan papi rendről beszél: 
ez puseysmus. Nálunk az egyháziak és világiak 
éles elkülönzése — ismét puseysmus. Prot. gyü-
lekezetekben a'harang, orgona, oltárkép, püspök-
'stb. szentelések — puseysmus. — Puseysmus mü-
ve, hogy a' szentiralnak, minden pesti könyvárus-
nál jelenleg található, minden, protestánsok által 
készült, kiadásai közt, csak kettőben nincsenek 
meg az apocryphus könyvek; hogy a1 magyarhoni 
slávok a' Kőszegen nyomott sláv bibliákat, nem 
levén meg bennök az apocryphusok, mint csonkí-
tottakat, nem fogadják el; hogy lelkészeink szent-
szónoklataik alapigéit szintúgy veszik az apocry-
phus, mint a' canonicus könyvekből. Tiszántúli 
kerületben, — minthogy főt. Buday Ézsaiás su-
perintendens, kit az ordinálás illetett volna, erőt-
lensége miatt, nem hivataloskodhatolt, — négy 
vagy öt évig nem ordinállattak lelkipásztorok: ez 
puseysmus. Dunamelléki kerületben, a' közgyű-
lésen 1840-ben vizsgálaton átment lelkész-segé-
dek N. Körösre küldettek ki, az ottan beteg-ágy-
hoz szegzeit Báthory Gábor superintendens úrhoz, 
kibocsátás (ordinatio) végett: ez puseysmus. (Kö-
vetkező évben elég volt egy erőtlen figyelmez-
tető-szó, hogy ez ne történjék 's azóta folyvást 
ordinál az egyházkerületi tanács.) Ág. hitvallású, 
német és sláv lelkészeken a' karümegek, — gyü-
lekezeteikben Sz. István, Minden-szentek napjá-
nak megünneplése, — puseysmus. Nem szólok a' 
lobogó gyertyákról olly időben, mikor Isten szép 

napja ragyog fölöttünk — az oltárokról, mellyekröí, 
miután Jézus magát teljes áldozatul adta, nem szük-
ség 's nincs mit áldoznunk, *) — a' templom-ké-
pekröl 'stb.: csak arra kérem B. Zs. urat, olvassa 
el a' Nemzeti Újságban megjelent *s alul jegyzet-
ben közlött czikket, hogy megtapasztalja, mikép 
nem ellenzéki ábrándos illusio, nem álomlátás ho-
nunkban is a1 puseysmus, — mikép igazat mondok, 
hogy ő „az erdő miatt nem látja a' fá t !" 

* ) Bánáti egyik ev. gyülekezetben közelebb olly pompás 
és költséges oltár építtetett, mellynek árrának, ha az 
tókepénzzé tétetik, kamataiból évenként hat lelki 
templomot lehet vala építgetni, azaz, hat becsületei 
ifjút, stipendiummal ellátva, lelkészül képezni. 

T ö r ö k . 
üemzeti Uj*ás> , 9S-dik szám. 
**) .4' puseyismus hazánkban is mai a/kőzik, — Hogy a' 

puseyismus Angolországban szemlátomást terjed, a' köz-
lapokból tudjuk; sót munkálkodik ez a' világ több ré-
szeiben is , 's mindenütt gyors előlépéseket tesz. Ki a' 
honi röpiratokat egy idótöl fogva csekély figyelemre 
méltatja, az annak némi előjeleit "s nyomait hazánkban 
is találhatta. Több illy irányú vallásos adatokat hozhat-
nék ugyan elő, mindazáltal kitett állításom bebizonyítá-
sára megelégszem egy-ke tővel: — a) „A' fejéregy-
házi evang.-reformata ekklezsiának gr. H a l l e r János 
ajandékozta 306 fontos harang, annak lelkésze Mik-
l ó s s y Sám. altal ünnepélyesen fölszenteltetetf." Im! 
egy uj visszalépés azon vallásos szertartáshoz , mellyet 
a' kath. egyház szünet nélkül gyakorlott, a' reformata 
pedig következetlenül megvetésre szánt. Csak rajta, uraim! 
erroris agnitio est dimidia emendatio! — b) „A' tiszán-
túli ref. kerület gyülesében miután mostani superinten-
dens csak a' rideg teremben, nem az egyházban iktat-
tatott be, egjhangulag végeztetett: hogy ujabb — vaj-
ha későre! — előfordulandó alkalommal a' püspöki ig-
tatás templomban fog véghezvitetni, a* mód kidolgozása 
egy választmányra bízat van." Ki nem látja itt a1 végező 
ref. feleknek oda czélzó törekvésüket, honnét elődeik el-
fávoztanak? Ez által elismertetett azon igazság, hogy a' 
lelki főpásztor működéseinek színhelye a'templom. Ismét 
mondom, haladó uraim! csak tovább — majd elérkezik 
azon időpont, hogy illy fölszenteléskor a ref. imaházban is 
azon la'in, de magyarosított kivánat: ,,ln mulios annos" 
hangoztataudik. — c) ,,Nem régiben Rozsnyón a" még hí-
vataloskodó, türelmes szellemű evang. lelkész A g o n a s 
Sámuel a1 kath. egyházakban divatozó szokást utánozni 
kívánván, egyházi fejér gyolcsú ingben lépett föl a' szó-
székre, kétségkívül szónoklatit azonkép folytatandó, ha 
csak némelly radicalis, "s nagy hatású híveitől attól el 
nem tiltatik — a* nii megtörtént nem sokára." Itt lega-
lább némi közelítésre az akarat megvolt, ha nem is si-
került egészen Csak rajta! azért el ne csüggedjünk. 
Végre — d) a' honi puseyismust nyilvánító több val-
lásos tények elmellözésével kiemelem itt egyedül ,,azon 
oltárképnek katholikai (hogy t. i. ne csak puszta ékes-
ségnek szolgáljon, hanem szent érzelmek lángját is 
élessze az egj begyült hivők sziveiben) fölszentelését, melly 
e' folyó évi septemb. 12-ken a" pozsonyi evang német 
imaházban ünnepiesen tartaték." Kellőleg meghányatott 
ez a'Pro'estans Egyházi 's Iskolai Lap ez idei 32. szá-
mában. A' tudós bonczolásban kimondja * alatti véle-
ményét a' derék Sz., oda nyilatkozván: hogy áz oltár-
képnek illyetén fölszenlelésére a' protestáns egyházi 
szertartások köréből m^g eddig egy példát sem puha-



Tagadom másodszor, hogy jelenlegi presbyteri 
rendszerünk kellő 's elegendő óvószer volna a1 

puseysmus ellen; tagadom alaposságát B. Zs. úr 
okának, mellyet kifejez eme szavaiban: „hazánk-
ban, hol a9 presbyteri közigazgatás rendszere sze-
rint történtek's történnek minden intézmények, (?) 
álmodni illyesvalamiröl (t. i. puseysmusról) ellen-
zéki ábrándos illusionál nem egyéb." Ugyan érti-e, 
B. Zs. úr ! mi az a' presbyteri rendszerigazán? 
Tudja-evmennyiben presbyteri a' honunkbeli egy-
házszerkezet? Hallotta-e, hogy igaz presbyteri 
egyházban püspök nincsen is? — A' mi egyház-
alkotmányunk, igy a' mint jelenleg áll, erőtlen 
védvár a' puseysmus ellen! — Az általam előso-
rolt tények, — még sokkal szaporíthatok, — kéz-
zel-fogható, szemmel-látható bizonyságai presby-
teri közigazgatási rendszerünk erőtlenségének a' 
puseysmus irányában. És hiszem és vallom, mi-
kép, míg bibliák szinte minden családnál nem ta-
láltatnak, nem olvastatnak; míg ezek minden is-
kola számára kellö-számban nem szereztetnek; 
míg a' tehetösb szüléknek iskolás-gyermekeik 
egy-egy új-testamentomot (1 vft. az ára!) ön-
magok sajátul nembirnak; míg a 'helvét hitvallás, 
tudtomra, sehol, de sehol iskoláinkban nem tanít-
tatik : a' puseysmus ellenében, a' presbyteri köz-

tolhatott ki ugyan, de azért a' megtörténtet roszul nem 
bélyegzi, söt jóvá-hagyá, utána vetvén: „Mert mi a' 
fölszentelésben a' lényeges nálunk (a' prot -nalj? Ugy 
hiszem, miután a" chrismát, a' fecskendezést 's a' t. 
a' protestantismus megszűnteié , a z o n i g é k , 
mellyek a" fölszentelendő személyre, vagy tárgyra, 
azoknak eredetére, jelentésére, becsére, tartására, ren-
deltetésére 's a-1 t. vonatkoznak, és Istenhez könyörgés 
közben olly czélból mondatnak el , hogy az a1 fölszen-
telendő tárgyak használatát, az azokat használókra nézve 
tegye üdv- 's áldásteljessé. 'S kérdem, ha illy értelem-
ben történt ama fölszentelés, 'a e' mellett a" hivek ko-
molyan emlékeztetnek magas rendeltetésükre, melly a1 

menny, földi szevedéseik után örök jutalmukra, melly a"1 

meunyben tétetett el számukra, Jézus példájára, ki di-
csőén végezve földi pályáját, Isten jobbjára a' mennybe 
fölmagasztaltatott 's a' t. Hol van itt — folytatja tovább 
— csak egy érzelem is, melly a' kereszténységhez 
illetlen volua? Ha ezen érzelmek ébresztését előmozditá 
a1 képnek fölfüggesztése, ki fogja vádolni a!«arni a' po-
zsonyiakat ?'' — Midőn e1 szentek képei fölluggeszté-
sét, 's keresztyéni fölszentelését pártoló, helyeslő, ka-
tholikai szellemű comiru-ntatiót olvastam, a' commentáló 
úr személyében egy valódi N e w m a n n remletl előt-
tem ; — i dvözlöm tehát őt, mint puseyitailag" gondol-
kodó egyik hazánkfiát, ki kesz további haladásra — 
azon igazságok fölvételére, miket egykor a' reformatió-
nak fölhevült hősei gyanúba hoztanak, vagy épen alap-
talanul sarczoltak. — Csak rajta, uraim! meg egyszer 
ismétlem, 's az annyira ohajtott ,,Unio" ma holnap tá-
gasb értelemben hazánkban valósul, f ) — o — . 

í ) Egy levél fekszik előttem, mellynek irója tudósít, mikép 
egy> papi összejövetelnél megtapsoltatott egy pap szájá-
ból jött emez óhajtás: „Nem volna jobb, mint ha fölöt-
tünk is egy pápa uralkodnék''! Ha ezt kétlené B. Zs. úr, 
kérem, curiosuskodjék kissé! Nem nagy fáradságba ke-
rülend a" szomszédságba eljutnia. - - - - T ö r ö k . 

igazgatás rendszerével, nem leendünk kellőleg 
fölfegyverkeZvék. — Halljátok meg szavamat, 
helv. hitv. egyházkormányok 's lelkészek ! 's fe-
leljetek kérdésemre: Mi uton-módon, mi eszkö-
zök által képeztétek eddigelé egyház-igazgatásra, 
leendő presbytereiteket? Megtevélek-e mindent, 
mi hatalmatokban állott, hogy a1 lelkészek keresz-
tyén-szellemüekké váljanak ? Mi szerint, miből 
oktattátok az ifjú világiakat, az egyházi tanács-
székek leendő tagjait, mint kell Jsten-anyaszent-
egyházatépítni's kormányozni? Ugy-e legtöbben 
hallgatagon kétkedtek, mit feleljetek? De meg is 
termette a' müveiellen egyházmezö a' tövist,! 
melly elfojtotta az evangyéliomi, áldott éghajlati 
növényeket! íme legtöbb uraink, biblia helyett 
Corpus Jurisból és emberi pura ratióból, — h. hit-
vallás helyett, mellyet e' honban alig-alig sze-
rezhetni (magam is külföldről kénytelenítletem 
hozatni!) zsebkönyvek, almanakok,románczok és 
novellák és comoediákból, legfölebb Jus Canoni-
cumból építik 's kormányozzák Krisztus egyhá-
zát ! B. Zs. egyházkerületi jegyző úr! nemde iga-
zat mondok? — Némelly egyházkormányzó pi-
perköczök szakálla-és bajuszáról,'s fodorított haj— 
fürteikrol párolog a' drága kenőcsök illatárja !: de 
nincs, nincs evangyéliomi kenet! B. Zs. egyház-
kerületi jegyző úr! nemde igazat mondok? — 
Látott-e Ön, az iskolákban, hol tanult, szentiratot? 
Ismeri-e, forgatta-e Ön valaha a'helv. hitvallást? 
Miben különböznek ennek 's Puseynek tanai ? És 
még sem fél Ön, hogy nem-tudva 's akaratlanul 
puseysmusba merül!'? 

Lelkésztársaim ! a' népnek, melly lelki gond-
viseléstekre bízatott,-r-a' keresztyén növendékek-
nek adjatok, szerezzetek Szentiratot! — Helv. hitv. 
egyház-kormányok! fordíttassátok újra a 'he lv . 
hitvallást 's taníttassátok (talán a' 2-dik humani-
talis iskolában, mintán az elsőben, szinte korszerű 
's érlhetö magyar nyelven megtanulták az ifjak 
a' hejdelbergai kátét)5 mert ebben sokkal több — 
egyház-kormányzási tárgyról is, — van szó, mint 
a1 palatinatusiban!; — taníttassátok, hogy a1 helv. 
hitvallású, egyház-igazgatásbabefolyandó, egyé-
nek ezt legalább ismerjék, legalább kenetesek 
legyenek némi helvét mázzal! Mikép is eskethet-
nétek, ezentúl is, iszonyú botrány nélkül, papjai-
tokat 's tanácsszéki hivatalnokaitokat, a' Helv. 
Confessióra, mellyet sem tanultak, sem ismernek, 
sem láttak? — E' nélkül megsztinendünk lenni 
helvét hitvallásnak és leszünk — puseyisták! — 

Közelebb, a' palotai 's kömlodi közgyűlés ha-
tározatát illetőleg, abban nem egy eszmét 's tant 
fedezhetni fa j , mellyek nem evangyéliomszerük, 
a' ref. egyház jellemével össze nem egyeztethetők. 

Sajnálom, hogy helv. hitv. egyházkerület j egy-
zőjének ellenében , a' capacitaliót, a' Helvetiea 
Confessionak első czikkeivel kell kezdenem ! 

Art. 1: Sentimus ex hisce scripturis 
(sanctis) petendam esse veram sapientiam et pie-

1 2 * 



tatem, ecclesiarumquoque reformationern et gu-
bernationem, omniumque officiorum pietatis insti-
tutionem, probationem denique dogmaiura, repro-
bationemque, aut errorum confutationem omnium. 

Art. 2 : — — Non aspernamur sanctorum 
patrum Graecorum Latinorumque interpretationes, 
neque reprobamus eorundem disputationes ac t ra-
ctationes rerum sacrarum, cum scriptúris consen-
tientes: a quibus tamen recedimus modeste, quando 
aliena a scriptúris aut his contraria adferre depre-
henduntur. Eodem in ordine collocantur etiam 
Conciliorum definitiones vei Canones. — Qua-
propter non patimur nos in controversiis religio-
nis vei fidei causis urgeri nudis patrum sententiis, 
aut conciliorum determinationibus, multo minus 
receptis consvetudinibus, aut etiam multitudine 
idem sentientium, aut longi tempo.ris praescriptio-
ne. Ita judiciis nonnisi spiritualium homi-
num, ex verbo Deipetitis, acquiescimus. Jeremiás 
certe caeterique prophetae Sacerdotum concilia, 
contra legem Dei instituta, damnarunt graviter, 
ac monuerunt diligenter, ne audiamus patres, aut 
insistamus viae illorum, qui in suis ambulantes ad-
inventionibus, a lege Dei deflexeruut. 

Art. 17: Docemus gubernationem ecclesiae, 
ab Apostolis traditam, nobis sufficere ad retinen-
dam in justo ordine Ecclesiam. — 

Ezek szerint, nem elegendő, mit B.Zs. úr mond, 
hogy az egyházkerület a' komjáti canonok szerint 
szabta intézkedéseit; mert a' canontól szerényen 
el kell állani , ha az nem egyez a' szentirattal. 
Illyen pedig a' komjáti 9-dik t czikk, mellyen a' 
palotai 's kömlödi többség lovagol. Hivatkozik 
ugyan ez, az Ap. Cselekedetek első részére, melly 
szerint Júdás helyére Mátyás választaték apostol-
nak: de kérdem: Honnan hozatott püspök ennek 
fölszentelésére ? Nemde a'jelenlevők imádkoztak? 
nem híván meg, nem várván gőzhajón érkezendő 
püspököt távol lakhelyről. — Avvagy, azt mondja 
Ön, hogy a' jelenvolt apostolok meg-annyi püs-
pökök voltanak? Hiszen a' 4-dik vers szerint, 
még el sem menének Jeruzsálemből; még akkor 
a' szent-lélek ajándékait sem vevék; Jeruzsále-
men kivíil még gyülekezetet sem alkottak, annál 
kevésbbé dioecesiseket, mellyeknek püspökeiül 
tekintethessenek! — Hivatkozik az idézett canon 
az Ap. Cselekedetek 13—ik részére, melly szerint 
az antiochiai gyülekezetben Barnabás és Saulus 
elválasztattak a' munkára, mellyre őket a' szent-
lélek hítta. Már kérdem: Kik voltak itt jelen? 
kik imádkoztanak és veték kezeiket ö reájok? Az 
1-sö vers szerint, az épen jelen-voltak, Simeon, 
Luczius, Manaen. Mik voltak ezek ? Próféták és 
doctorok — TtQocptjrcu y.at őiSctgxaloi — : de nem 
dioecesanus episcopusok! — Ezen, evangyéliomi 
két példából, hogy lehetett már kisrófolni a' canon-
szerzőnek 's hódolóinak illy eredményt: Hoc 
exemplo inducti, contenti erimus, pauciorum vei 
unius Episcopi (kit más dioecesisböl kell híni!?) 

ordinationibus et consecrationibus: én nem 
birom megfogni, ha csak episcopus nem jelent 
pusztán papot, mint az egyház keletkeztének ko-
rában; — azon canon-szerzönek, ki fölidézi egy-
szersmind l . Tim. 4: 14. „Meg ne vesd az aján-
dékot, melly tebenned vagyon, melly adatott ter-
neked a' prófétálásra, a' tanítóknak — rov tzqeo$u • 
T£QÍov — kezeiknek reád való velletések általIf 
Vagy 2. Tim. 1: 6. hozta zavarba a' törvényszer-
zöt, Timótheushoz intézeti emez igékkel: „Ger-
jeszd fel Istennek ajándékát, melly tebenned va-
gyon, az én kezeimnek reád való vettetések ál-
tar4!? Ez csak annyit tesz, hogy Pál is ott volta' 
többi presbyterekkel együtt, ö 'is reá tette kezét* 
mint a'többi presbyterek, Timotheusra, ennek or-
dináltatásakor. De canoniró nem tudta volna meg*-
mondani, mellyik megyének püspöke volt Pál? 
sem megmutatni, hogy Pált, Timotheus fölszen-
telése végeit, mondva hozatta volna a' gyülek&r-
zet. A1 komjáti canontól tehát, melly non ex verbo 
Dei petitus, alienus est a scriptúris, modeste r e -
cedendum fűit. — Hoi fekszik tehát alapja a' kér-
déses canonnak? A' nicaeai és chalcedoni zsina-
tok határzatiban. Lásd Corpus Juris Canonici, C. 
I. D. LXIV., D. LXXV. Ezek lehetnek azon an~ 
tiqui canones, mellyekre a' komjáti hivatkozik: 
de meg vagyon irva: Ne audiamus patres, aut 
insistamus viae illorum, qui in suis ambulantes 
adinventionibus, a lege Dei deflexerunt. 

Mondja B. Zs. úr, hogy a' vexatus, püspök-
szentelési ünnepély közhatárzattal rendel-
tetett el. Ez minket a' szentirattól el nem szakaszt, 
mert mi, kik a'helvét hitvallásra megeskettettünk, 
non patimur nos urgeri multitudine idem sentien-
tium Ne mondja, hogy régóta szokás ez a' du-
nántúli.kerületnél, hogy p. o. Kármán József, Ifj. 
Torkos Jakab is Végh Veresmarthi Sámuel duna-
melléki püspök által szenteltetett föl! mert, mi 
helv. hitvallásuak, non patimur nos urgeri receptis 
consvetudinibus, (nonnisi ex verbo Dei petitis) aut 
longi temporis praescriptione. 

Továbbá, valamint a' komjáti 9-dik canonban 
ordinatio et cons ecratióról, ugy a" palotai 
gyűlés jegyzökönyvének 18-ik pontjában beigta-
tás-és fölszent eltet ésről van szó. Ámde 
protestáns egyházban nem szentség, nem sakra-
mentom az ordo. — A' kömlödi határzatban amaz 
eszme és tan is rejlik, hogy szükségesképen a' 
püspök ordinál. Ez sem protestáns tan! Helv. 
Conf. art. 18. igy hangzik: Qui electi sunt, ordi-
nentur a' senioribus cum orationibus publicis, et 
impositione manuurn. — ITgyanezen határzatból 
azt lehet következtetni, hogy a' püspök páratlan-
nak, többnek tekintetik, mint bárki lelkésztársai 
közöl. Pedig Helv. Conf. art. 18. ekkép tanít: 
„Data est omnibus in ecclesia ministris una et 
aequalis potestas sive functio. Certe ab initio, 
episcopi vei presbyteri ecclesiam communi opera 
gubernaverunf: nullus alteri se praetulit, aut sibi 



ampliorem potesfafem dominiurnve in coepiscopos 
usurpavit. S. Petrus nec aliis fűit prae-
positus nec potestate majoré caeteris praeditus." 
— Söt az Ap. Cselekedetek 9 dik része szerint, 
vers 10 's 17., ki Damaskusban Saulusra kezeit: 
veté, hogy ez beteljesednék szent-lélekkel, csak 
tanítvány — pad-t]rr)g —- volt, t. i. Ananiás. — 
Szükséges írt érintenem a' kömlödi gyűlésben a' 
püspöknek püspök általi felszentelésének szüksé-
gessége mellett fölemlített azon okot: ,,Superin- . 
tendenst, mint fölsőbbet, egy alacsonyabb föl 
nem szentelhet." Már ezen tan nemcsak nem 
protestáns, de nem is puseyticus, hanem épen 
ultra-montán! Tehát a' püspök nemcsak paptár 
sainál fölsőbb, hanem az összes egyházakat kép-
viselő 's kormányzó conventi testületnél is ? Su-
perintendens — a1 protestáns pápa — supra con-
cilium! 

Parányi 's épen nem lényeges-nek tartja B. 
Zs. úr a' fölszentelés czerimoniáinak kérdését, 
mellyek ártatlanságuknál (?) fogva sem vallásunkat 
isteniebbé emelni, sem annak i steniség étmeg-
dönteni nem képesek. Erre én, mint nem pu-
seyista, hanem helv. hitvallású, a' Helv. Confes-
sionak 27-dik csikkével felelek: „Adveniente 
Christoliberatore disparueruntcaeremoniae: 
quas in ecclesia Cbristi adeo retinere aut reparare 
noluerunt Apostoli, ut aperte sint testati se nullum 
onus velle imponere ecclesiae. Proinde Judai-
smum videremur reducere aut restituere, si in 
ecclesia Chrisli, ad morém veteris ecclesiae, 
caeremonias ritusve multiplicaremus. — — Nam 
si populo Christiano Apostoli caeremonias vei 
ritus divinitus traditos imponere noluerunt: 
quis oro sanae mentis obtrudet illi adinven-
tiones adinventas humanitus ? Qiianto magis 
accedit cumulo rituum in ecclesia, tanto magis 
detrahitur non tantum libertati Christianae, sed et 
Christo et ejus fidei: (Ez nem azt jelenti, hogy a' 
püspökszentelési szükségtelen, istenigével nem 
egyező — tehát nem ártatlan — czerimoniák val-
lásunk isteniségét megdönteninem képesek / ) dum 
vulgus ea quaerit in ritibus, quae quaereret in solo 
Dei filio Jesu Christo per fidem. Sufficiunt itaque 
piis pauci, moderati, simplices, nec alieni a verbo 
Dei ritus. 

E' tárgyat illetőleg azonban, nem szükséges 
hosszasan vitatkoznom, mert B. Zs. urat csak arra 
kelt emlékeztetnem, mit P. Hírlapi czikkében a' 
2-dik s 3-dik bekezdésnél mondott, - de utóbb 
szerencsétlenül elfelejtett. Eszébe juttatom ama 
két pontot, miket, egész czikkéböl, egyes-egye-
dül irhatok alá. Igen szép szavak! Tanulja meg 
azokat B. Zs. úr! , ,A'még evangeliumi revelatiót 
nem élvezett népek, vallási szertartásaikat illető-
leg, több erőt tulajdonítnak a' formaságnak, mint 
a' bensöségnek. De mi pretestansok, kik a' ke-
resztyén hittan elvei szerint ugy vagyunk meg-
győződve, hogy isteni tiszteletünk külső forma-

ságai épen nem lényegesek arra, miszerint mi 
azokat benső érzeteink néma imádása 's tisztelete 
mellett épen ne meliözhetnők: vallási czerimoniá-
inkban elegendőnek tartjuk és hisszük a' leg-
egyszerűbb módhoz ragaszkodni. És ennek 
igy kell lenni, mert igy kívánja cü pr o-
tes tantismu s szelleme" 

Ah! mint sajnálom, hogy ezen szavak benne 
nem váltanak vérré! Igy ki fogtavolna nevetni,a' 
mit egyebet irt, és ama nem legegyszerűbb módoni, 
tirádáspüspökszentelést. mellyet niost véd, mellyet 
épen nem kíván a' protestantismus szelleme. — 
Ah, mint sajnálom, hogy ö ingatag, elvéhez hüle-
len, 's csak önmagához hü! Ugyan minek deval-
válta e' szavak fenséges értelmét mindjárt a' kö-
vetkező sorokban? Azt látom gondosságból a' 
gondolkodásban gyengébb (?) nép iránt, melly e' 
tárgy körüli magasabb philosophiával nem bír (?) 
— Szegény nép, te mindig csak tudatlan, csak 
philosophiátlan lész azon erős gondolkodású (?), 
magasb philosophiai szellemű (?) uracsok előtt, kik 
vélik magukról, hogy Istent 's Isten fiát a' böl-
cseségben fölül-mulják! Isten, atyailag ezrede-
ken át fokonként képezte az ember-nemzetet; el-
jővén a' teljes idő, midőn a' nép képes lön látni 
világosságot, átlátni hogy a' czerimoniák árnyé-
kok: elküldé Isten szent fiát 's támaszta apostolo-
kat, kik a' házak fedeléről kikiálták, hogy a' cze-
rimoniák — semmik. Még is, némelly erős gon-
dolkodású philosőphusok (!) ugy vélik, hogy Is-
tennek egyháza körüli intézkedése, helytelen, 
azért ők nem rögtönöznek 's csak azt mondogat-
ják : „Eljövend erre is az idő, hogy a' nép ünne-
pélyes formaságoktól megfosztassék! — 

Ez úttal legyen ennyi elég B. Zs. urnák hús-
véti locsolásul! Örömest hintettem volna meg il-
latos Vízzel: de millyen az „adj Isten" ollyannak 
illik lenni a' „fogadj Istennek". Az egész ügyet 
illetőleg, ismétlem, a1 mit e' Lap 5-dik számában 
mondottam, — és hiszem, a' két magyarhoni prot. 
egyházban támadand annyi férfiú a* puseyticus 
tanok és eszmék ellen ostromra, a' hány római ifjú 
összeeskütt Porsenna élete ellen. Mucius Scae-
volának ugyan tüz emésztette meg karját: de Por-
senna elvonult. *) T ö r ö k . 

# ) A' kérdéses ügybe, mielőtt vádlottat is kihallgatta vol-
na, bele-szeleskedett, bele-kotnyeleskedett még egy irö, 
kinek sorait, B. Zs. urnák erősítés-'s vigasztalásul, ime 
közlöm : 

A' Pesti Hírlap f. é. 4 3 6 . szám alatti 150-dik lapi 
„Protestansi puseysmusról" irt értekezését B e ö t h y 
Z s i g m o n d urnák ugy nézvén, mint nagyon-tisztelt 
D o b o s urnák a1 kömlödi h. v. egyházkerület gyű-
lésből született indítványára keletkezett keresztséget: 
B. urnák jobbom nyújtván, szavait betűről betűre sajá-
títván—egész kiterjedésében — bármi jegyzettelkisér-
ve, beigtattatni kérem, i ) Id. V á r i-S z a b ó S á m u e I, 

nagy-vásonköi ref. pap. 
f ) Itt a' jegyzet I A' mi mondva volt a' t e k i n t e t e s -
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V e g y e s e k . 
Árva lak számára adakozás A' 

szerkesztőségnél az árvaiak számára adakoztak: 
K. A. 3 ft., Wohl 30 kr, Balassovics-család 1 ft. 
12 kr, Sztrokay-család 5 ft., Szúdy K. 1 ft., A' 
gyűjtő 1 ft., Lúzsa M. 2 ft. Liedemann-család 12ft., 
névtelen 1 ft. 20 kr, Krenner K. 1 ft. Tehát, a' 
10. számbelieket is ideértve, összesen 63 ft. 44 kr, 
és egy arany. 

Szepesiek számára adakozás. Az 
ínséggel küzdő Szepesiek számára a' szerkesztő-
ségnél Dierner Endre pesti protest. gymnasiumi 
oktató úr lánynevendékei 50 ft. 40 krt tettek le. 
A' pénz a' Pesti Hirlap szerkesztőségének az illető 
helyre juttatás végett átadatott. Fogadja a' derék 
oktató úr köszönetünket, hogy a'keresztyénség 
elveit nemcsak szóval, hanem tettel is hirdeti. 

T á r g y á r i a t o k j e l e n 1 j » ] i t e z 
í r ó i n a k . E' Lap programmája , melly ugyan-
ezen folyóirat megindításakor, 1842-ben, köztudo-
másra adatott, bár mindent megmond, mi ennek 
tartalmául szolgálhat, és mire a' czikk-iróknak 
törekvéseiket irányozni kelljen : de a' programm 
azóta ismételve nem közöltetvén, az irók pedig 
változván és némellyek le-, mások viszont föl-
lépvén, bizton merem kérdeni: Hánynak találtatik 
az meg bírásában, hogy önalkalmazásul és kor-
szerű tárgyak vevéseül azt nemcsak ujolag figyel-
mesen megolvashassa, hanem folytonosan szeme 
előtt is tarthassa ? Vájjon nem ez lehet-e egyik 
oka, hogy némelly czikk-irók nem bírnak egyéb 
tárgyat kigondolni, mint mások beküldött érdekes 
munkáikat össze-visszazilálni? És vájjon nem 
volna-e szükséges a' programmát minden új-év-
vel njra, vagy minden-egy évfolyam czímlapjának 
belsejére állandón kinyomatni, és előfizetőkkel, 
dolgozókkal tökéletesen közölni? Addig is tehát, 
míg ezen méltányos óhajtásunk meglészen: bátor 
kódunk a' t. cz. levelező urakat néhány olly fon-
tos tárgyakra figyelmeztetni, mellyek értekezöt 
várnak és még különösen megvitatva nincsenek, 
lllyenek immár a' következendők : 

A' két prot. fél elszakadásának progmatica hi-
stóriája. Az uniói törekvések történetei. A' mos-
tani uniói működések és mozgalmak nyomai és 
legújabb mibenléte hazaszerte. Az egyház-láto-
gatások czélszerű módja. A' rom. caíholicismus 
maradványai a' két prot. egyházban Magyarhon-
ban. A' prot. keresztyének lelki rakonczátlansága. 
Levéltárak ritkaságai. Protestáns lelkésznek 
könyvtára. A' sacramentomok elhordozása. A' 

nek , legyen mondva a' t i s z t e l e t e s n e k is: hanem 
potentiára emelve ! — Mert a' lelkész, ki a1 szentírást 
hivatalánál fogva tartozik ismerni 's annak tanait hir-
detni, a1 Helv. Confessióra is megesküdt, keményebb 
„fogadj Istenre!" érdemes, mint netalán olly egyén, 
ki a' helv. hitvallásnak iskolájába nem is járt! 

T ö r ö k . 

háromszori kihirdetéstől felmentetésre szóló bi-
zonyítványt a" lelkész tartozik-e kiadni minden-
nek, ki azt tőle kéri ? A közösen elfogadható 
legalkalmasabb prot. papi díszruha. A' reformátió 
történeteiből a' külföldi scénák helyett inkább a* 
magyarhoniak felvilágosítása. Egyházi és iskolai 
életünkből és változásokról több hirek és újdon-
ságok : minőket leginkább az esperes uraktól vár-
hatnánk legbiztosabban. Gyakoribb feladása tanul-
ságos kérdéseknek; de nem ám az illyeknek ki-
gunyolása , minő a' szentmártoni lúdról tett kér-
désnek beküldőjét érte: holott pedig a1 gúnyoló a' 
kérdésecskét még ingyen sem fejtette meg kielé-
gitöleg. Híradás a' biblia új magyar fordításáról, 
mellynek nesze az olvasó közönségnek már fel-
adatott : — a' tervezett munka folytattatik-e vagy 
elmúlik ? Legérdekesebb, olvasókat legédesge-
löbb és előfizetőket legszaporítóbb tárgy lenne 
pedig, ha Pesten honos valamelly buzgó levelező 
a1 honi és külföldi egyházi és politikai, protestáns, 
catholicus hírlapokból, időről időre kiszemelné 's e* 
Lapban közölné az egyh. és isk. újdonságokat rö-
viden, vagyis: a;* Lapi- szemle, — minővé hogy 
Henyei Gyula közleményei alakuljanak, bizton re-
ményijük és óhajtjuk. N. N. 

Mála-nyllvá nítás. Somogy-megyénk 
nagyobb részében, különösen pedig azon részen, 
hol a' belső-somogyi egyházmegye fekszik, a' 
jegyzői hivatal majd minden helységben össze 
van a'tanítói nagy hivatással kapcsolva; még pe -
dig néhol nagyon csekély, néhol pedig épen sem-
mi fizetés a'jegyzői terhes hivatalért, ' sa ' tanitói 
csekély fizetésért a' hivatalnok mind kettőt pon-
tosan emelni tartozván. Ezt látván megyénk lel-
kes főbírája, Kacskovics Ignácz úr, főbírói hivata-
loskodása kezdetével, midőn legelőször szakaszát 
meglátogatván,'s mindenkinek a' pontosságot aján-
lotta volna, hogy pontosságot a' jegyzőktől fizetés 
vagy jutalom nélkül nem várhat: a' hol csekély 
fizetés volt, azt javítani, hol pedig semmi, ott ala-
pítani magas közbevetésével törekedett. — Sike-
rült is több helyen lelkes előadása.után a' közön-
ség szivét megvenni,'s a'munkásoknak érdemlett 
fizetést kieszközölni; — mit tüstént saját kezével 
a" helységek körleveles jegyző-könyvébe be is 
vezetett, — ugy mellesleg Írásban is meghagy-
ván a' jegyzőnél vagy tanítónál: hogy az általa 
javított vagy alapított díj egyházmegyei gyűlés 
előtt díj-jegyzőkönyvbe beiktattassék. — Én 
ugyan részemről a' tisztelt lelkes főbiró úr szaka-
szában nem lakom: de még is nekem jutott a' 
szerencse, az érdemet méltányolhatni; 's mindazon 
egyének nevében, kik a1 jótéteményben részesül-
nek, az egész haza előtt hálás köszönetet mond-
hatni. — Adnák az egek, hogy több illy lelkes 
birák is támadnának, kik a' közjót, e' tekintetben 
is, elősegíteni törekednének! B é k e v ö l g y i 

n é p i s k o l a t a n í t ó . 
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L á s z l ó . — Vegyes közlemények. 

Egyház, állományltozi viszonyban, 
okosság jogtani pontból, .szemlélve. 

(Folytatás.) 

D r a l k o d í ^ v a l l 4 « . 
A' fenebbiekböl következik, hogy az állo-

mányban az uralkodó vallás és egyház, mint a' 
mellynek csupa fogalma is nemcsak logikai és 
erk. vallásos, de törvényes és politikai tekintet-
ben is merő ellenmondásokból áll eszményi 
képtelenség. Ugyanis, okosság szerint, az ere-
deti polgári szövelségnek, melly minden, az 
idö rendében, későbbre alakult, polgári szövet-
ségeknek is egyedüli és rendílhetlen alapja, a' 
vallásos vélekedések és meggyőződések feljes-
séggelnem vollak, vagy legyük fel per inconces-
sum, hogy voltak, de soha nem lehetlek volna 
tárgyai, mert az olly szövetség, mellyben a' hit 
és gondolkodás vagy lelkiösmeret szabadsága 
köttetik l e , az ész törvényei szerint meg nem 
állhat. Haszinte tehát a' polgárok nagyobb ré-
sze, a1 fejdelemmel együtt, valamelly meghatá-
rozott vallásalakhoz tartozik is: de azért azon 
egyháznak nincs's nem is lehet semmi külső ural-
kodása, mellyet csak a' fejdelem gyakorolhat, és 
ö is igazság és törvény szerint, távol minden ön-
kénytől, és csnpán a'jogsértések meggátlására, 
a' közbátorság 's jóllétei fentarlására. A' honnan 
a1 polgári jogokat egyáltalában és a' kiváltságo-
kat különösen csak ez vagy ama vallás sorsosi-
nak, mint kedvenczeknek adni, a különöző hűitek-
től pedig, mint mostoháktól, ámbár polgári tartozá-
saikat ezek is épen ugy, még sokszor ha nem job-
ban , teljesítik, megtagadni és őket az állomány 
hasznaiban, csak kevés, terheiben pedig annál 
több mértékben részeltetni jogszerint nem lehel, 
nem szabad Az én országom nem e'világbóli, azt 
mondja Jézus. A1 honnan a1 vallás csak az ö lelkek 
világára mennyből szétömlő világa, és az igazság 
sziveket szeretetre olvasztó szent tüze és jobbító 

isteni ereje, és igy a' meggyőződés és erény in-
dokai által vagy belsőképen uralkodhatik az em-
bereken, de a' minek a'külső kényszerítéssel vagy 
uralkodással semmi köze nincsen és nem is lehet, 
hacsak a' szabadság és ész világát a' természeti 
szükségesség vagy még inkább a' szenvedély és 
önkény világával összezavarni — amalgamálni — 
és igy az erk. eszméket végképen kioltani nem 
akarjuk. 

Az uralkodó vallást nevezik állomány-vallás-
nak (Staatsreligion) is, melly név a'dolgon sem-
mit nem változtat; mert, ha nem azt jelenti, hogy 
az állománybeli emberek, minden kényszerítés 
nélkül, és csupán erk szabad meggyőződésből, 
vannak egy valláson, a1 mit pedig, mivel az em-
berek, az értelmi 's erk. tökély különböző mérfo-
kai miatt, a' vallástárgyakróli vélekedéseikben, 
olly végbetleniil különböznek, épen nem jelent-
het: akkor az állomány-vallásról is csak azt mond-
hatni, mit az uralkodó vallásról, hogy t. i. annak, 
mi eszményileg képtelenség, tapasztalásilag is nem 
l e h e t , nem szabad lenni. Esztelen kifogás itt is 
azt mondani, hogy az állományt eredetileg alko-
tott polgárszemélyek, némelly, mintp o. Olasz-, 
Spanyol- és Portugál- országokban, azt telték 
volt alaptörvénynyé, hogy abban csak ez vagy 
amaz vallás gyakoroltassék. Mert erre is épen 
azt felelhetni, hogy ha tették, esztelenül tették, és 
egy illy igazságtalanéi1 lelkiösmeretet sértő és azért 
jogszerint semmit érő törvényt, mint az emberi 
tévelygés emlékét, és legtöbbféle szerencsétlen 
ségek okát, minél hamarább, minden országokban, 
örökre elkeli törleni éshárítni. Egyébiránt e név: 
állomány-vallás, minthogy tulajdonképen nem az 
állománynak, mellynek egyik lényeges elemét a' 
föld leczi, hanem csak a' népnek van vallása, a 
nép pedig magára nem állomány, egészen sülte-
len, és mint ellenkező, magát lerontja. 

Egryháx ( n l a j d o n a 

Mint egyegeknek, vagy természeti, ugy er-
kölcsi személyeknek is, millyen az egyház, sza-
bad, a' személyes fenállás jogánál fogva, az ál-
lományban ingó és ingatlan vagyont szerezni és 
birni. De azzal a' különbséggel, hogy az egyeg 
bírhat sokat vagy keveset, mennyit igazságosan 
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szerezhet, melly szerezhetésnek serami határt 
nem vethetni, a' nélkül, hogy az ipar és szorga-
lom meg ne gátoltassék, a' mi merőben igazság-
talanság is volna; az egyház birtokának ellenben 
az által kell meghatároztatva lenni: — Mi és 
mennyi szükséges, a* valóságos ezélt, a" külső és 
belső isteni tiszteletet tekintve, az egyház és egy-
házi szolgák vallás méltóságához illő fentartá-
sukra? Ennyit az állomány az egyháznak vagy 
maga meg kell, hogy adjon, vagy, hogy meg-
szerezhessen , tartozik megengedni. Legjpbb és 
legtanácsosb, ha az állomány, az ebbeli jogköte-
lesség teljes kivánatát megismerve, maga adja 
meg a* czélra mulhatlant, szükségest és illendőt 
és az egyháziakat is , vagy papokat, nem nézve 
némellyeket ugy, mint édes, másokat, mint mos-
toha vagy épen elvetendő gyermekeket, minden 
különbség, kedvezés és gyűlölség, rokon- és el-
lenszenv nélkül, akármellyik egyházhoz tartozza-
nak, mint a' több hivatalnokokat, az ö müködésök 
köre- és rangjok- 's érdemökhöz képest, igazsá-
gosan fizeti és tisztességesen jutalmazza, a' mit 
ők, tökéletes joggal, meg is érdemelnek, mivel ők 
is állománybeli szolgák; de nem tagadhatni, hogy 
egyszersmind a' vallás szent tanításai- és magos 
ihlésü indokainál fogva, és azö hivataljoktól meg-
kívánt, rendszerint mások feletti, lelki müveltsé-
gök által, a1 népre legnagyobb befolyással birván, 
a' közönséges belső bátorságnak legmélyebb ha-
tású őrállói, még a' setét- és magányban is, hová 
a' külső tisztviselők keze, szeme, füle és ereje, 
minden igyekezetük és gondosságuk mellett is, 
mindig el nem juthat, kik nélkül tehát az állomány, 
épen mint vallás nélkül, teljességgel el nem le -
het, fenn nem állhat. — Legyen azért nekiek — 
mint minden embernek is — az ö atynokuk az 
igazság, jog és állomány, vagy az állományi 
jog. Ne bizza őket az igazgatás, az ö fizetésök-
's életállapotokra nézve, ama sokfejű fenevad, és 
a' hol uralkodásra szert tehet, legnagyobb zsar-
nok — a' köznép szilaj, vad és vak kényére, sem 
atynokok, úgynevezett patronusok szeszélyére, 
szél módjára ingó kedvére, és, ha szabad úgy 
szólni, néha kegyetlen kegyére, mert igy sok 
keserűségek-, kedvetlenségek-, megalacsonyíta-
tások-, méltatlanságok-, megfosztatások- 's ül-
döztetéseknek lesznek kitétetve, annyira, hogy 
aztán vagy teljességgel nem élhetnek, és önma-
gok terhére, és vallásuk's világ gyalázatára vál-
nak, vagy pedig, minden esetre, még a" szent ke-
nyerekhez ís hozzá-nyulnak, és hivataljokat ha -
nyagolván, nemtelen fogások, alacson életmódok 
's csalások által igyekezik jövedelmeiket megsze-
rezni 's pótolgatni, mintáz olly tisztek, kik a* hú-
zás-vonásra^'rosz fizetés és másként nem élhe-
tés miatt, mintegy jogszerüleg, felszabadhatva 
lenni láttatnak. 

Már az egyház tulajdona, azt akár az állomány 
adta, akár az egyház szerzette légyen, mint más 

akármelly tulajdon, az állomány oltalma alatt van, 
és új szerzések, u. m. ajándékozások, véghagyo-
mányok, vásárok és cserék által, az állománynak, 
a' tulajdont illető , fenálló közönséges törvényei-
vel egyezöleg, neveltethetik és szaporítathatik is. 
De vigyázzon az állomány, hogy ezen tulajdon a' 
polgári jellemet el ne veszesse, vagy hogy annak 
szaporítása, a' valóságos czél kivánatán túl nt? 
terjedjen, mert az egyház nem kereskedő társa-
ság, sem fábrikás kompánia, sem tözsérek-, ban-
kirok- vagy nyerészgazdák egyesülete, sem ké-
nyelmek özönében torkig uszó sybariták vendég-
lője vagy veszteglője, hanem valamelly, erk. val-
lástudomány t, hitet, erényt, tökélyt és boldogsá-
got tanító és előmozdító, szent intézet. A' mi a' 
szükségest és illendőt meghaladja, a' mi felesle-
ges, az, a' halhatlan társaság kezei közt, mintegy 
halt gazdagsággá válik, melly tulajdonképen a" 
polgári társaságtól, annak közkincstárától, és 
egyes polgárok javától van ellopva. Ha az egy-
ház igen elgazdagodik: akkor az állomány és 
polgárság igen elszegényedik, és a' polgári test-
ben és annak életereiben ártalmas dugulások okoz-
tatnak. Ha az állományföld nagyobb részét az 
egyháziak birják , mint p. o. Spanyol- ós Por-
tugalországokban hajdan birták: ugy azok igen 
elkevélyednek, a' népnek testi és lelki nyo-
mói, kényurai, és minél gazdagabbak, többi-
re annál roszabbak, nem lelkészek, de in-
kább testészek lesznek , kik csak magokat gyö-
nyörük és hizlalják, és felejtvén a' meny-
nyeieket, csupán a' földiekről gondoskodnak. 
Akkor az egyház lassanként mindent elnyelvén, 
elnyeli az állományt is, és magával általánosan 
vagy illetvényesen ugyanazonosítja; általánosan 
ugy, hogy az állomány egyházzá válik, — illetvé-
nyesen ugy, hogy a' mi szinte mindegy, az állo-
mányon felül-kerül, és azt elnyomja, minek erkölcsi 
vagy eszményi képtelenségét láttuk feljebb. Milly 
nagy esztelenség legyen az egyháziaknak szer-
felett nagy birtokot, jószágot és gazdagságot en-
gedni, kezöknél hagyni, megtetszik a' történettan 
bizonyítása szerint abból, hogy azzal az Isten erk. 
világa és a' polgári társaság kárára, eleitől fogva 
visszaéltek, valamint abból is, hogy mintsem arról 
az egész világ javáért is, lemondanának, készeb-
bek az állományt fenekestől felforgatni, és min-
den polgári nyomort és Ínséget előidézni. Flectere 
si nequeunt superos, Acheronta movebunt. 

A' honnan a1 szerfeletti egyházi jószágokat, 
az úgynevezett amurtisatió törvényei által, a' 
halt kezek közöl, ki kell szabadítni, lassanként 
világitni vagy seculárisálni, erk. vallásos neve-
lés, tanítás, polgárképzés és életipar czéljaira 
kell fordítni, azokban a' polgárságot és nemzeti 
erőt kell nevelni, szaporítni, és azokból csak 
annyit kell meghagyni , mennyi az egyház 
czéljára lényegesen tartozik. Nincs itt arról 
szó, hogy a' papok, mint polgárok, mennyit 



bírjanak ? bírhatnak ök is, mint épen mások, akár-
mennyit, miről azonban tartoznak az adói meg-
adni, minthogy az állományban, senki is, ha csak 
magát a" herék sorsára juttatni és kárhoztatni nem 
kívánja, ingyen nem élhet, meliyet maga Jézus is 
megadott, például szolgálván, e' részben is,min-
den követőinek; kik vajha eszökbe vennék már 
valahára! hogy valamint a1 világban a' halál, ugy 
az állományban is az adó alól senki magát igaz-
ságosan ki nem vonhatja. De, mint egyháziak-
vagy egyházi szolgáknak, nem szükség és nem 
lehet többet birniok, csak a1 mennyit, hivataljok 
után, fáradságuk 's munkásságuk méltó dijában 
megérdemelhetnek , és mennyivel az egyháznak 
az állományra és közönséges bátorságra 's jóllé-
teire! idves befolyását czélirányosan eszközöl-
hetni. Többet nem, mert nem egyházban , hanem 
állományban élünk, és az egyház is, ha itt e' föl-
dön kiván mulatni, csak állományban áll és vagyon, 
és minthogy maga nem állomány, tehát az állo-
mány czéljai- 's törvényeihez kell magát szabnia 
'stb. Nem, tulajdonképeni papi 's egyházi jószág-
nak, olly értelemben, hogy az a' polgári törvé-
nyek alól ki legyen vétetve, egyáltalában nem is 
kell lenni! legyen minden jószág és birtok csupán 
világi vagy polgári, minthogy ész- és jogszerü-
leg, másféle nem is lehet, és minden más név, 
mint p. o. nemes jószág, nemes mező, kert, szőlő, 
malom 'stb. nevezet is, nem egyéb, mint politikai 
szemfényvesztés és mystificatió, nem is említve 
itt ama csupán ősi vagy külső nemességet, mellyen 
mindazon gyönyörű hirdetmények alapulnak. 

A' honnan az egyházi vagy szent latifundiu-
mok, uradalmak —• noha már most azok birtokosai 
vagy haszonlói, hogy az értelmesbek- 's jobbak-
nak, őket méliólag sújtó, észrevételét kikerüljék, 
más tárgyakra fordítsák', és az idő hatalmas lel-
kétől szemökre lobbantott polgári nagy igazság-
talanságot valamennyire kiegyenlítsék, közhasznú 
czélokra inkább, mint eddig adakoznak. Az emlí-
tett latifundiumok nagyobb részint, csak holt tete-
mek az állomány testében, ugy tekinthetők az ál-
lomány földében, mint homályos foltok, és mint a' 
közjóra majd semmit nem hozó kopár helyek, vagy 
mint állótok és mocsárok — *S ki tagadhatná, ki 
csak elfogultság 's részrehajlás nélkül ítélni tud, 
akár világi akár egyházi személy legyen, hogy 
Európánkban is nemcsak egy illy álló tó van kiszá-
raztandó. Állományt, igazságos állományt, kell 
mindenek előtt alkotni, nem egyházat, mint né-
melly nemzetek 's királyok müveitek, mert az ál-
lomány nem épülhet egyházon, de csak állományi 
alapon épülhet az egyház, 's lehet igazán azzá, 
mivé kell lennie, t.i. a' polgári állományra — egy 
bátorságosító, az erk. világra, Isten országára 
vagy mennyországra nézve pedig egy tökélete-
sen nevelő intézetté. (Folyt, köv.) 

V i l á g v á r i . 

Életképek a' helv. liitv. tlseániiílf 
egjliázhcrííletböl. 

XI. 
Szendrei Miklós Békefalván, számítása 's 

ohajtata ellenére, csak egy napot szentelhetett a' 
jó Vezendi-családnak. Boldog örömélvezetét, — 
meliyet lélekronkonság által nemesített, 's mond-
hatnók, ihletett vérségi kapcsolat, szivválasztolti-
nak olly mesterkéletlen szendeséggel ad — kény-
telen volt félbeszakasztani. Ö családi ügyek vég-
elintézése miatt jött, 's minthogy azon oklevelek, 
mellyeket Vezendi sógoránál vélt lenni, a' me- . 
gyei levéltárba adattak volt: ezeknek kézhez-ke-
rítése végeit már másnap a' megye székesváro-
sába, az ifjú Vezendi Pál lakhelyére, ezzel együtt, 
elment. 

Néhány hetet töltölt K— mvárosban 's dolgait 
bevégezvén, Vezendi Pállal Békefalvára vissza-
tért martius 9-kén. 

Vezendi Máténak e' napon vendégi valának; 
de kiket nem barátság, nemszives látogatás, sok-
kal inkább boszűt-szomjazó ellenséges és fölme-
resztelt szemöldökű inquisitori indulat vitt a1 tisz-
ta erkölcs áldott lakhelyére, Békefalvára. 

Midőn Szendrei Miidós Vezendi Pállal, a' már 
ismeretes parokhiának máskor mindig olly csen-
des tornáczában, az öreg Vezendi szobájának a j -
taja felé közelített, szokatlan lárma 's dölyfös 
gőggel kiabáló vad hangok között egy asszonyi 
sikoltás emelkedett. „Az Istenérti Kérem! szűnje-
nek ! férjem oda van! j a j ! " 

„Férjednek és fiadnak veszniök kell!" zúgott 
ki a' Szendrei által hirtelen benyitott 's nyitva 
hagyott ajtón És, 

Vezendi Mátét a' hárskanapén alélva, aggo-
dalommal tele keblű feleségét féldérden őt töröl-
getve, esperes Fejes Györgyöt és Boros Mártont 
pedig, előttük bűnös diadalérzettel állva, látván a' 
belépett két férfiú, egy perczig néma szoborrá 
merevedtek. Mindkét félnek idö kellelt, míg, zava-
rodásukból kitisztulva, szót leltek a' tragicus jelenet 
szülő-okainak kifejtésére 's megértésére. 

„Igen! uram, — mond hosszas összefügget-
len és tüzes beszéd után Fejes György — igen e' 
Lap, ez átkozott Lap, a'Protestáns Egyh. Lapnak, 
207, 208, 209 és 210-ik lapjai okozták e' ször-
nyű ingerültséget. Ki merészelt én rólam igy, 
mikép itt áll, írni? Ilah! ez gyalázat, ez boszút 
kiván" 'S illy igék után iszonyú dühvel csapta 
földre a' Protestáns Egyházi Lap 9-dik számát. 

„Oh! ha csak ez a'baj, ezen könnyen segítünk, 
édes nagytiszteletü úr!—válaszola megkönnyeb-
bedve Szendrei — mindjárt megolvassuk, csak 
előbb szegény sógoromat vigyük más szobába. Ö 
gyenge idegzetű nagy mértékben. Öt meg kell 
kímélnünk minden további beszédtől" 

„Hadd maradjak itt, — rebegé az alélt öreg 
— én még semmit sem tudok, én még egy szót 



sem szólhattam. Csak az ok nélküli megtámadla-
tás verte le erőmet. Most már itt kivánok lenni. 
A' Lapot én már elolvastam. De azt , hogy én és 
fiam miért támadtattunk meg, még csak képzelni 
sem tudom." 

Szendrei engedett . . . . Az ifjú Vezendivel 
együtt átfutotta a' bajt szülő közleményt . . . . 
Megolvasta ugyanazon szám alatt Jakabfalvay 
Andrásnak Dr. Ferenczi úrhoz intézett igen de-
rék 's nyomós dolgozató erőteljes nyílt levelét is. 
— Ekkor egész hideg vérrel kérdezé esp. Fejes 
György úrtól 

„De hát mi okon 's jog szerint támadtatik meg 
az „Életképek" festéseért az én sógorom és fija ? 
— Hiszen itt nincs kitéve a' közlő neve. De meg, 
én bizony nem is látok az egész közleményben 
semmit, mi ennyire háborgásba hozhatta a1 ke-
délyeket." 

„Ugyan kérem — közbe-kiált Fejes György 
— mikép beszélhet igy becsületérző ember? Hi-
szen e' közlemény szemtelen gúnyirat, daróczos 
satyra, embertelen aljas kritika, sértegető fércze-
let. Nyomorult szüléménye a' névtelen gyávaság-
nak, névtelen megtámadásnak!" 

,,A' világért sem, édes nagytiszteletü úr! — 
mond a'leghiggadtabb vérrel Szendrei - igaz, 
hogy e' pamphleti styl csipö, metsző, de embereink 
legtöbbjei csak igy értik még most a' nekik szóló 
igéket. Jó jel az illy közlemény egyh. világunkban, 
melly,mintfájdalmasan tapasztalhatjuk, annyira im-
praegnálva van, lustaságot, buzgóságot, elbizottsá-
got, mozdulatlanságot, 's igy rothadást szülő atomu-
sokkal. Illy közlemények által kezdődik a' poshadt 
és poshasztó lég tisztítása. — A' mi pedig a' névte-
lenséget illeti: előre megjegyezvén, hogy az Élet-
képeket a' két Vezendi már csak azon oknál fog-
va sem írhatta, mert ők is jellemezve vannak: a' 
névtelenség a' műveltebb világon mindenütt di-
vatban él, 's miért kezdenének a1 mieink új diva-
tott illyen korban, melly épen nem a' martyrság 
kora!? A'legphilanthropicusabb reformerek is, — 
ha rájok kerül a' sorozat —,.feszítsd meg"et kiál-
tanának az igazság apostolaira.'' 

„Am irjon akárki név alatt, vagy névtelenül, 
— szóla Boros Márton — csak személyeskedésre 
ne alacsonodjék! — " 

„Igen! de ez az , mi, ha közügyben történik 
a' közlemény, kikerülhetlen. Mert személyektől 
függ a1 közügy menetele, 's a1 kettőt elválasztani 
lehetlen. Ki kormányzói 's tisztviselői hivatalt vi-
selni kiván: ismernie kell a' körébe esők boldo-
githatásának magusi titokkövét; 's ki az említett 
közhivatalt elvállalta: el kell készülve lennie, hogy 
tűrni tudja a' szavai 's tettei fölölt elhangzó köz-
vagy egyes megrovást. Ki azt akarja, hogy róla 
ne beszéljen a' világ : maradjon elzárkózottan 
szobájának sutszegleiében! . . . Én tehát, — igy 
folytatá Szendrei — édes nagytiszteletü úr! ezen 
betűk elöl behunynám szememet; ezekért, hogy 

több bajt ne okozzak, senkit, de senkit sem gya-
núsítanék. Az irkafirkálót fel sem venném. Ennek 
legnagyobb büntetés az volna, ha nagytiszteletü úr 
füle-botját sem mozdítaná károgásaira." 

„Bizony, igazsága van a' tekintetes urnák! — 
mond megszelídülve Fejes György — előre mond-
tam én ezt Boros Márton barátomnak „ f e l se ve-
gyülW", de ö nem állott rá, ö késztetett, hogy jő-
jünk rá Vezendi barátomra, mertő azt hiszi, hogy 
Pali irta Én igazán bánom oknélkiili meg-
támadásomat. Igy jár, ki bogár után indul!... 
Ide a' kezed, Málé barátom! ugy-e megen-
gedsz ? " 

„Szívesen, — rebegé ellágyulva Vezendi 
Máté — én soha meg nem sértettelek, 's hiszem 
hogy fiam egy vérű velem." — 

Kezet fogtak. Vezendiné kibeszélhetlenül 
öriilt. Szendreit 's íiját összecsókolta. Azután va-
csorát készítni sietett. 

Csak Boros Márton képén látszott engesztel-
hetlen makacsság, mellyet azonban most ez alka-
lommal elfojtott. Boszúját későbbre halasztotta, 
mert, míg Szendrei 's az ifjú Vezendi az egyházi 
Lapot olvasták, azalatt egy Vezendi Pál által ké-
szített irományt 's ebben olly tárgyakróli érteke-
zést pillantott meg az öreg asztalán, melly érte-
kezésért magasb helyeni bevádoltalást 's elitélte-
tést látott szükségesnek. Az irományt tehát, ördögi 
vigyorgás közben , kapuirockjának tágas oldal-
zsebébe simította. 

Lecsillapulván ezek szerint a' kedélyek láza, 
Szendrei átfordította beszédét Jakabfalvay urnák 
Dr. Ferenczi úrhoz intézett nyílt-levelére, nyilian 
's őszintén megvallva, hogy ö ez érdemteljes, tu-
dós férfiúnak minden nézeteiben osztozik Elveit 
magáéivá teszi. írási modorát pedig fölette na-
gyon szereti. 

„Én, — mond szerényen az ifjú Vezendi — 
egy tárgyra nézve, egészen eltérek Jakabfalvay 
úr nézetétől. 0 a' budai zsinat canonai iránt némi 
előszeretettel látszik viseltetni, 's kérdésbe teszi: 
„Miért ne lehetne azokat ma is bölcsen alkalmaz-
ni . . ?" hozzá-teszi ugyan ezt is: „hogy ő is szinte 
akar ama törvény-javallatokon javítani 

,.Halljuk, édes öcsém, — szóla Szendrei — el-
térő nézetidet! Nagyon szivesen meghallgatom. 
Mert én magam is olvastam a' budai zsinat cano-
nait, sőt, ha jól emlékezem, épen itt Máté sógornál 
olvastam 1821-ben, mikor ama híres convent 
tartatott, a' zsinat naplóját is. És nekem akkor is 
tetszettek e' cánonok; 's ugy tudom, hogy a' ti-
szántúli egyházkerületben lb21-ik évben törlént 
reformok részint a' budai zsinat actáinak nyomán 
jöttek létre" . . — 

„Jól emlékezik, édes bátyám! — felele Ve-
zendi Pál. — Én is az atyám jegyzeteiből olvas-
tam a' naplót. Abban is igazsága van, hogy az 
1821-ben történt traclualis coordinalio a' budai 
zsinat canonai után van némileg intézve. De ki is 



vételeit ez által 's ezzel együtt belőle mindaz, va-
lamit ok- és czélszeriileg alkalmazni lehetett."' 

„Nem terjeszkedem ki azon J— úr által kár-
hoztatott kíméletlen parentatiókra *s philippicákra, 
mellyek kőzöl aligha kivételt és dicséretet nem 
érdemel a' néh. sup. Benedek Mihály dolgozata. 
Csak szorosan ez egy kérdésre akarok megfelelni: 
„Vájjon, ha zsinat tartatnék, kellene-e, 's ok-
szerüleg lehetne-e tanácskozás hasisául tenni a' 
budai zsinat canonait?ÍC vagy J— úr szavaihoz 
módosítva beszédemet: „Vájjon a'budai zsinat 
törvény-javallatait kell-e, lehet-e ugy tekinte-
nünk, mint ö' mellyeken J— úr, vagy akárki má-
sok a' zsinatban, javítást tenni igyekezzenek... ?" 

,,E' kérdés nem ú j , 's nem is csak J. úr által 
hozatott szőnyegre. Söt rá a' felelet conventileg 
kimondatott. Az 1810-ki convent jegyzökönyvé-
ben ez igék állanak : ,,A' zsinattartást mind a' 
négy e. h. kerület szükségesnek itéli 's óhajtja. 
Zsinat tárgyául főleg és előlegesen az tűzetvén ki, 
hogy az 1790-ki budai zsinat egyébként is még 
legfelsőbb megerösíttetést nem nyert canonai az 
idő sokképen változott kivánatihoz módosíttassa-
nak." Épen e' conventi határozat következtében 
a1 tiszántúli e.h.kerületi tanács 1841 : 159. és 
sürgetve ugyancsak 1841: 281—ik sz. alatt., min-
den tractust arra szólított fel, hogy a' budai zsi-
nat canonaira vonatkozó észrevételeiket, a1 zsi-
nati tanácskozás aiá bocsátandó tárgyak iránti vé-
lepiénynyel's lehető kivánataikkalegyült,terjesz-
szék fel " 

„A' dolgok illy állásában ugy látszik, hogy 
efféle tapasztalatlan embernek, mint magam is va-
gyok, jobb volna egészen hallgatnom. De hiszen 
bátyám nem itél keményen rólam, ha Önnek igény-
telen nézetimet elö-adom. — Szeretnék nagyon 
rövid lenni, ugy azonban, hogy sark-állítmányaim 
elég érthetők legyenek." 

„Egyéni véleményem szerint tehát, a' budai 
zsinat canonait leendő zsinat tanácskozási hasi-
sául azért nem kell 's nem lehel tenni, mert azokat, 
mint élettelen, mint gyakorlatba soha sem vett ca-
nonokat, gyakorlati észrevételekkel kisérni nem 
lehet; legfelebb mint tervet használhatni a ' f en -
álló canonok kijavítása körül. Törvényes rend, 
társadalmi természetes következetesség szerint, 
tanácskozás alapjául, egyedül a' fenálló, már or-
szággyűlésiig megállapított canonaink, és az 
ezeknek complementumaul készített ( — tulajdon-
kép budai zsinat canonainak emanatiojaként tekint-
hető —) fejdelmileg megerősített 1821. convent 
végzetei szolgálhalnak. Ezeket lehet gyakorlati 
észrevételekkel kisérni. Ezekben kell módosítva 
javitnia' javitandókat; beigtalni a1 beigtatandókat; 
's kihagyni belölök a' kihagyandókat." 

„Ha már én a1 Gelei-Katona canonokat 
összehasonlítom a' budai zsinat canonaival: egy 
perczig sem kétkedem kimondani, 's hiszem, 
okokkal is birorn támogatni, hogy amazok, — 

minden idősziilte fogyatkozások mellett is - sokkal 
tökéletesbek emezeknél. Éspedig nemcsak azért, 
mert ezek néhány nap, amazok néhány év alatt, 
hosszas bölcselkedés következtében születtek; nem 
is azért, mert a' budai zsinat canonait, az akkori 
naplókból maiglan is ki-kizúduló Sinai pártszellem 
rnegfojtására irányzott gyűlölség lehelte át: — 
sokkal inkább azért, mert a' Gelei-Katona ca-
nonokban, regiment, liturgiát, disciplinát, sym-
bolumot illetőleg egyiránt, rendíthetlen szeglet-
kövek használtatnak a? bibliából; továbbá egy-
házi jogtani szempontból is. Benne van e' cano-
nokban a' legczélszerübb intézkedések magva. 
Minden mai bölcselkedések benfoglaltatnak a1 

LXXXV. C.,,aristocratico-democraticum régimén 
ampleclimur ' igéiben,'s a'XCIX. C.presbyterekről 
intézkedő nézeteiben." 

„Ezeket kell — fogyatkozásos helyeken — 
korkivánat szerint kipótolni, olly módon, hogy 1 ) 
egyházi igazgatást tekintve, képviseleti rendszer 
vonuljon át a' canonok öszvegén; vagyis a' de-
mos-ból az aristosok kezeljék a' regiment. 
Liturgiát tekintve , meleg egyháziasság emelése 
tűzessék föelvül 3) Disciplinát— egyházi fegyelmet 
tekintve , a' hitfelekezet minden tagjai szigorún 
köteleztessenek az őket illető canonok pontos 
megtartására. 4) Symbolumot tekintve, a ' p r o t e -
stanlismus drágán vásárlott's Gel.-Kat. XI. canon-
ban foglalt elve megőriztessék 's megörökít-
tessék." i 

„Ugyan, kedves bátyám! jöjön, itt a' canon-
könyv, tekintsünk végig a'Gelei-Katona canonok 
logicai dislributióján; csak egyetlen egy pont 
sem maradhat ki az egyes tételekből, sem más 
helyre nem tétethetik; — 's majd azután nézzük 
meg, a1 budai zsinat egyik sectiója alatt, a' logi-
cán elkövetett irgalmatlanságot. . . . Olvassuk:" 

„Gel.-Kat. can.l. De Ministris. a) Solida vzl 
saltem mediocris eruditio, 's e' mellé aztán a' fel-
séges Vl-ik canont, mi szerint, libris necessariis 
carentes et discere pláne nolentes post admoni-
tionem a ministerio tamdiu arcebuntur, donec suf-
ficientem librariam supellectilem comparavérint, et 
major es in theologia profectus fecerint b) Doctri-
na vera; 's ehez a1 felséges XI. és XII. canont. 
c) Vocatio et missio legitima; 's ehez a' XIX. 
canon ez igéit: „Nec senior legitimam vocationem, 
— nisi ob grave aliquod scandalum ac ecclesiae 
detrimentum praecavendum — impedire debebit; 
és a' XXII. canont Én részemről gondolni 
sem tudok jobb módot e1 legkényesebb tárgyban, 
mint, a1 Gel.-Kat. canonok szerinti intézkedést. 
Tudniillik, ki prédikátori hivatalba kiván lépni, 
legelőször is jelenti bizonyítványaival magát a' 
superintendensnél, kinek kormánya alatti e.h.ke-
rületben szolgálni akar. Ez megvizsgálja a' mul-
hatlanul szükséges ismeretekből vocabilitatis 
censura. Ki ezen átment: ezt akármelly ekklé-
zsiai elöljáróság elválaszthatja; — de azt an sit 



eo loco dignus, a' tractusnak közös szavazat-
tal választott seniora, coadj. curatora , 's vi-
lági és egyházi ülnökei ítélik meg , *s adnak 
ehezkópest consensust. — Mikor már ekklézsi-
ája van az alkalmatos egyénnek: ekkor törté-
nik az Ordinatio. XV. c. d) Fmctio fidelis. e) 
Vita inculpata." 

„Örök axiómák ez öt főpontok. Nem lehet 
idő, hogy ezek meg ne kívántassanak az egyházi 
szolgákban. Ha a'részletességekben itt ott hiány-
zik valami, vagy módosítást parancsol az idő; ten-
nünk, javítanunk kell. De a' fő pontokon változ-
tatást tenni észszerüleg nem lehet." 

„Illy tökéletesek a' subdivisiók is. Például 
„De funclione" a) In docendo. b) In precando et 
capita praelegendo\ (mert míg népünk kezében ' 
biblia leend, pedig szükség, hogy mindig legyen: 
mindaddig a' bibliai magyarázatok is szüksége-
sek) 's milly dicsők itt a'XL.XLl.XLII. canonok, 
a' budai zsinat 34's következő canonaihoz képest 
c) In catechisando 'stb." 

„De próbálja csak valaki — mert én hiába 
eröködtem — a' budai zsinat Seclio II. Cap. I. II. 
can. 29—89-ig egyik másik deputatusnak rend 
nélkül eszébe villant's rögtön beigtatott, a' lehető 
leglogicátlanabb módon széthányt, 's specialissi-
mitásokra kiterjeszkedett canonait, összefüggés-
ben 's rendszeresen javítandókul kijelelni: bizony 
megakad. Hol kezdjük? Mellyik szálát fogjuk 
meg? hiszen az egész összebomlott gombolyag." 

„Ne mondja senki, hogy ezeknél mellőz-
hető a' törvényhozási bölcseség, melly leginkább 
a' regimenre fordíttatott 1790-ben. — Oh! ha 
nép és vallásszolga, szent 's közös érdekeül te-
kinlendi a' vallásosság bel- és külügyét: csak 
akkor lehet, a'regimenre, oeconomicumokra, lite-
ralékra vonatkozólag, czélhoz vezető reformokat 
nemcsak tervezni, de realizálni is. Ha kívánjuk, 
hogy a' szép szavakban hirdetett tervek kiáltó 
szózatok ne legyenek pusztában; ha kivánjuk, 
hogy a'keserű jajokba átömlött jeremiádok sege-
delmezési indulatot költsenek híveinkben : kíván-
nunk kell azt is, hogy népnek és vallásszolgának 
szivvérévé váljék a' vallás és vallásosság." 

„De mindezekre csak egyetlen egy szives 
czélzás sem látszik a* budai zsinat canonaiból. 
Ezek, az egyházi szolgáknak kiképezésével, 's az 
úr kertébeni szenvedélyes munkálkodásra való 
megnyerésével, hideg szabályok elősorolásával 
keveset vagy épen semmit sem gondolnak 
Sokkal inkább, száraz negativitásokat, mellyek 
olly nagyon Iocalisok 's temporalisok, épen ezért 
hamar elenyészők, egymásra halmoznak; ezekben 
kifogyhatlanok." 

,,'S vájjon átlengi-e ezen canonokat, — evan-
gelicus keresztyének számára adni szándéklolt 
canonokat — az evangyéliomi szellem ? Bizony! 
nem-hogy lényegére hatott volna be, de még a' 
stilus is szorgosan örizteték tőle. Mit a' theolo-

gusok „stilus efficaxe(nah neveznek: ebből ugyan 
egy szó sincs a' 29 canontól a1 89-ig A" 
Gel.-Katona canonok keményebbek, szigorúbbak, 
de ha büntetnek i s , ugy büntetnek, mint atya 
szokta büntetni felnőtt korú fiját. . . . A' budai 
zsinat canonai többet látszanak adni az egyházi 
szolgáknak; de olly indulattal, minőt mesében 
hallottunk, a'magát mások kedveért, hogy tessék-
lássék, megerötetö gavallérról, ki aranyát ajkai 
közé harapott illy igékkel vetette az esedezönek. 
„Ne! itt van! most takarodjál mert utállak! . . . " 
Istenem ! ments meg az illy patrónusoktól, minő-
ket a' budai zsinaton rettegtek, a'szegény össze-
vissza kendezelt prédikátorok!. . . . De hagy-
juk ezt. . . . " 

„Egy szóval, édes bátyám! a' Gel.-Kat. ca-
nonok czélja, népben és vallásszolgákban pietást 
ébreszteni, fentartani az igaz keresztyén vallás-
nak lélekben és igazságban követése iránt. A' 
budai zsinat canonainak pedig egyedüli, 's az egész 
dolgozaton átvonuló, nyomorult czélja ez, hogy 
valarnikép hierarchák ne legyenek a' megalázott 
vallásszolgák, 's épen ezért mindenik egyházi 
hivatalnok mellett szakadatlanul egy-egy világi 
drabant örködjók, ki aztán, ha amaz, más tárgy-
ban , mint in inere liturgicis et dogmaticis szót 
emel, saját korlátai közé rendre igazítsa 
Istenem! hát a' laicust — hogy igy tegyem ki — 
dogmák és liturgiák elferdítése nem érdekli? Hol 
van itt a' protestantismus szent lelke? vagy ta-
lán egészen a' „regimentbe költözött ez által ? 
világi ember mással, mint a' regimennel, gondolni 
sem akar? Bizony, bizony! mondom nektek, a' 
budai zsinat dolgozatának föelve az észjog bírá-
latát ki nem állja." 

„Na! kedves öcsém! — közbe-szól Szendrei 
— soha sem hittem volna, hogy ifjú 's elégmüvelt-
létedre illy elfogult lehess. Téged az a1 pártszel-
lemes 's egyoldalú napló kábított el, mellyet Hu-
nyadi Sámuel, az akkori érmelléki esperes, jegy-
zett vala, 's mellyet édes apád is olly drága kincs 
gyanánt tartogat. Sárga üveget tettél fel, Pali 
öcsém! 's mindent sárgának látsz. Azonban nem 
elég valamit generalitásban állítani; en details 
nem igy van a' dolog, — próbálj csak specialitásra 
kiterjeszkedni! . . . . " 

„Örömest, édes bátyám! — válaszolá Vezendi 
Pál, — quod valet de genere, valet de specie. 
Csak tudnék egy kis logicai rendet kifürkészni, 's 
csak bátyám el ne unja hallgatni" 

„Bud. zs. Sect. II. a) 29—33-ig, talán Vo-
ealio tárgyaltatik. Itta" nenari, oeeupare, fidem 
faliere, 's több hasonló gyönyörű kitételek, kel-
lemes színben állítják elő a' vallásszolgát 
Mennyivel keményebben, és még is milly evan-
gyeliomi erélylyel adatnak ezek elő Gel.-Kat. 
XIII. c ." 

b) 33—43-ig, talán a'prédikálás tárgyaltatik, 
's itt a' 33. c. után mire való a' sok, egymással 



összefüggetlen negatív parancsolat, mellyeket 
egyről egyig csakugyan Iehellen elsorolni, 's 
mellyek a' 33. c benfoglaltatnak. . . Hát ezekben 
áll a' híresztelt egyházi törvényhozó bölcseség?.. 
Oh 1 ha minden előfordulható specialitásra : „Mit 
ne beszéljen eathedrából a? szónok; mikor ne ha-
rangoztasson, 's harangozds után egy fertálylyal 
vagy órával menjen-e be a' templomba; mikor,'s 
hányszor távozhatik el a' falujából?" mert lehet, 
hogy a' legtempestivabb excursio válik legintem-
pestivabbá; ha minden idökorbeli efféle esemé-
nyekre 's különféle faluk szokásaira külön-külön 
kell canont alkotni: hol veszünk, e' bő papiros-
világban is, foliantokat a' codexeknek ? * ) 

c) 43—52- ig ; talán a' sacramentumokról van 
szó. — Ezek minden bírálaton alúl állanak. — 
Meg kell olvasnunk a' Gel.-Kat. LIV. 'stb. cano-
nait : 's lehetlen el nem csudálkoznunk a szembe-
ötlő nagy különbségen. Ezeken magasztos vallá-
sos kenet, amazokon fás parancsolat által mozga-
tott irótoll mázgálása látszik. Egyikben századok 
után is lélekerö él és uralkodik : másiknak csak 
galvanicus rángatódzásai lehetnek. 

d) 58—62. talán matriculák viteléről van szó. 
E' canonok kétségkívül bizonyítják, mikép 1790-
ben még nem ismerték a' határt, meddig terjedhet 
's kell terjednie egyházi törvényhozásnak, matri-
culákat illetőleg.'4 

„Hadd el, öcsém! — mondá Szendrei — ki 
győzné ezeket végig hallgatni ? de meg, az illy 
canonok praxis után Ítéltethetnek meg, 's a' ca-
nonok gyakorlati hatását én nem ismerem 
De vár j ! ugy-e kezet fogsz velem ez egyben, 
hogy a' regimenre vonatkozólag, locale presby-
terium, tractuale, superintendentiale consistorium, 
's generális convent és zsinat rendezése, százszor 
jobb a' Gel.-Kat. canonában foglalt, 's mondhat-
nók, episcopale regimennél?" 

„Még itt sem vagyok hajlandó a' budai zsinat 
canonainak elfogadására — válaszolá Vezendi Pál 
—'s bátran állítom, hogy miután az 1821. convent 
végzetei a' Gel.-Kat. canonok mellé complemen-
tumul adattak, ezek együtt czélszerübbek; noha 
egyéni véleményem szerint épen nem kielégítők, 
— czélszerüségöket csak relatíve, a' budai zsinat 
canonaihoz mérve, állítom. E' tárgyban szolgálni 
fogok kedves bátyámnak egy dolgozattal, melly-
ben a' képviseleti rendszert az említett forumo-
kon, a' magam ideája szerint keresztül-vit tem.. . . 
Most csak a' zsinatra nézve, hadd legyen szabad 

*) Azoknál volt és leszen az egyházi törvényhozás bölcse-
ségének titoUköve, kik a'Gel.-Kat. can. 1. előadott ezen j 
elvből indultak's iodulandnak : , ,Canones legi tum 
divinae, seu pietatis} tum naturae, seu honesta-\ 
tis congruos, nationique nostrae accominodos,\ 
communi consilio praescribendos duximus; ut\ 
ex his, qualiter unurnyueinyue, in domo Dei, quae 
est ecclesiaDei vivi. versari ac conversari opor-
teat, scire commode possint. 

kimutatnom azt a* szörnyű következetlenséget? 
melly a' budai zsinat canonaiban látható. — A' 
Gel. Katona canonok legalább, következetlenség-
gel sohasem vádoitathatók 44 

„A' budai zsinat 26. c. igy ir: „Quoniam ca-
nones in synodis generalibus per deputatos et 
repraesentantes ipsarum ecclesiarum et superin-
tendentiarum, adeoque voto omnium ecclesiarum 
conduntur: hinc quoad omnes ecclesias, et quaevis 
singularia earum membra, vim habent obiigandi 
A' 27. c. pedig a' 2, és 3. sz. alatt ez mondja: „Ex 
singula superintendentia aequali numero deputati 
mittantur; eligantur in cujusvis supérintenden-
tiae conventu.44 

„Itt az első határozat, hogy t. i. a' zsinat, 
mint törvényhozó testület, az egész hitfelekezet 
képviselője legyen 's canonai az egyház minden 
tagjaira kötelező erővel bírjanak, igen természe-
tes, 's örök észjogon épülvén, minden időben 
rendületlenül áll De ha ez áll, nehéz munka, leg-
alább logice, azt kiokoskodni, hogy a' különböző 
népességű egyházkerületek egyenlő-számu és 
szavazalu követeket küldjenek. Még bajosabb 
munka azt kiokoskodni, hogy a' repraesentansok 
in generáli superindentiae conventu eligantur, 
avvagy csak confirmentur is . . . . Torna 's Bihar 
és más megyék példáját 's általánosan jelen ren-
dezetü országgyűlésünket mentségül felhozni nem 
lehet. Ez mitsem bizonyitna egyebet, mint 
hogy az észjog itt is követeli az anomaliának ki-
igazítását, mi is az országgyűlés egyszer-akkor 
megtörténendő coordinatiojakor kétségkívül ész-
jog szerint intéztetik el.44 

„Egyébiránt most ezekkel nem untatom to-
vább kedves bátyámat. Átadandó dolgozatomból 
a' regimenre vonatkozó eszméimet megolvas-
hatja.44 

,,A' mi már az eddig mondottakból a' zsinat-
tartás idejét, szükségét és tárgyát illeti, egyéni 
véleményem ide megyen: 

„Minden superintendentia 's minden traclus 
kisérje a' most fenálló 's országgyülésileg meg-
állapított canonokat gyakorlati észrevételeivel. 
Az elöljárók 's alattvalók alkalmazzák magokat 
szorosan — legalább a' lehetőségig szorosan — 
az életben levő törvényekhez, mert jobb és biz-
tosabb — bár nyomasztó és fogyatkozásos tör-
vény alatt is — törvényes, mint törvényen kí-
vüli álláspontot választani. Főiskolában mind a' 
juristákkal, mind a' theologusokkal tanultassuk az 
egyházi jogtant. Igy aztán, elterjedt kéziratokból, 
idősebb embereink is , két-három év alatt, elké-
szülnek a' legszükségesb ismeretekre, és zsina-
tolhatunk . . . . . . . . mert zsinatot tartani szük-
séges, — ideje nagyon is eljött csakhogy te-
mérdek tárgyat ne bízzunk egyszerre a* legelső 
zsinatra én a' legelső zsinat tanácskozása 
's törvényhozása czéljaul egyedül az összes pro-



testans felekezet igazgatását tűzném ki. E' tárgy 
különben is legtisztább már a' többi közt. Ha az-
tán a' képviseleti rendszer törvényein épült igaz-
gatás öt-hat év alatt gyökeresen megerősödik, 
prédikátoraink pedig, a'Gel.-Kat. canonainak ren-
deleteihez képest, az egyház külső i'enállását föl-
tételező meleg egyháziasságotbuzgóan élesztik s' 
táplálják : könnyű leszen nép és egyházi szolgák 
kölcsönös viszonyait, liturgiát, disciplinát, oecono-
micumokat, 's literalékat tárgyazó, gyakorlati 
éleiből merített canonok ügyében, tervet készíteni, 
utasításokat adni, 's elvégre, az örök axiomákon 
alapult, de a' születési kor jellemét magokon hor-
dozó Gel -Kat. canonokon jelen korszülte módosí-
tásokat lenni " 

.„Tessék már jőni, — igy zengett Vezendíné 
szerény hangja a1 másik szobából, — majd nagyon 
meghűl a' leves!*' 

Bizony, menjünk — szóla Fejes György — az 
én praedicatumom „Hasasi" nomen et omen habeo. 
Én szerelem a' jó vacsorát. Régóta is várom, mi-
kor forog már le ennek a' szegény ifjú eszének 
feicsigázott kötele Pali! Pali! hagyj fel az 
efféle dolgokkal ! . . . Neked jó ekklézsiád van. 
Minek avatkozol te a' kormányzásba ? érsz vele 
valamit? Legfeljebb is ennyit, hogy kinevet-
nek, sőt a' lábodat is megütheted Gyere, 
legyél a' mi emberünk, 's mondjad, velem és Bo-
ros Mártonnal egyetemben, az írásnak amaz igéit: 
„Egyél igyál én lelkem...!" 

A' társaság átment a' másik szobába; "s né-
melly része „evett ivott" felejtvén ama mondatol: 
„Balgatag! még ez éjjel megkérik lelkedet!"' 

l a J a i n i a z e g y h á z i j e g ' y z ö s c $ i * » I . 
„Hiába! csak az a' gyűlés végzése, a' mit a' 

jegyző akar!" illy—féle — szeretem hinni, ro-
szaló — kifakadást hallék, több évvel ezelőtt, 
társalgás közben, egy most már magosra jutott 
egyházi elöljárónktól. Akkor váltig tagadtam, mert 
ennek igy lenni nem kell, nem szabad: később az 
idő, ellenemre is , meggyőzött felőle, hogy igy 
van biz ez. — Valljuk meg, feleim! jegyzői kény 
alatt vannak többnyire, tanácskozó testületeink; 
— későn jő ki a' jegyzőkönyv s ugy, hogy mi-
kor olvasás végett kezünkbe vesszük, nem any-
nyira minnen-végzéseinket — mint inkább né-
mi újságokat, idegen parancsokat, tőlünk el nem 
ismert, el nem fogadott doctrinákat lelünk benn, 
szörnyű meglepelésünkre, —hát még néhol a1 za 
vart, czikornyás, groltesk stíl! 

Ezek foroglak eszemben, legközelebbi kömlödi 
nagy-gyülésünkkor, hol a' megürült főjegyzői 
szék betöltéséről kelle gondoskodni. Megtevém 
hát szerény — de tán igen is radical — indítvá-
nyomat az állandó jegyzöség eltörlése iránt, kí-
vánván, hogy mint országgyűlésünkön a' Rendek 
táblája saját kebeléből választott kerületi jegyzők 

szolgálatával él, 's akkor emancipálta magát, mi-
kor az ilélö-meslerek kezéből a1 tollat kivette: 
ugy mi is, tanácskozásaink eredményét biztosítan-
dók, válasszunk magunk közöl gyűlésenként, fel-
váltva működendő jegyzőket. Ügyem támogatá-
sára felhoztam, mi szerint a1 mostani jegyzöség 
elégtelen — mert bár négyen vannak egyh. ke-
rületünkben, — egy tesz mindent; szükségtelen, 
mint különálló hivatal, — mert a' képviseletileg 
alakítandó gyűlés kebeléből, a'követek közöl vé-
tethetik. titkos szavazattal; képtelen is, — mert a' 
képviselettel meg nem állhat, hogy a' két nem-
képviselő elnök mellett még négy — szinte nem 
képviselő — jegyző legyen; költséges is, — 
mert fizetéses a' mostani főjegyző. — Más mind-
ezek ellennem igen mondatott, mintáz, hogy azért 
kell állandó jegyzöség. mert övé az anteaclák tu-
dása, referálás, levelezés stb.; felhozatott az is, 
hogy országgyűléssel egyh kerületi gyűlésünket 
nem lehet hasonlítani, mert az törvényhozó testü-
let; végre mondva volt, hogy inkább, ha valami, • 
a' jegyzöség az a' hivatal, minek nemcsak állan-
dónak , de örökösnek, élethosszán tarlónak kell 
lenni, mert erre születni kell. Ezen okoskodás 
azonban maga önmagának czáfolala, mert bez-
zeg, ha nem ollyat választánk jegyzőnek, ki r á -
született?! egész életére gyötör így bennünket; 
de válasszuk csak gyűlésenként, majd rá-találunk 
az igazira — ha még olly ritka szerencse volna is 
embert találni, ki azt, a' mit hallott, híven irja le; 
's ha egyszer kiismerök a' jó jegyzőt, hisz mi-
enk lehet sokáig, újra meg újra megválaszthat-
ván öt. 

Hiába! nem nyertem , meri tán igen is sokat 
kívántam ama gyűlésen. Most újra fölveszem in-
dítványomat, a' megbukottal, némi módosítással 
azonban. Nálunk közakarat — minek legközelebb 
törvényereje lesz — gyűléseken a' kormányzatnak 
elválasztása a'bíráskodástól. A'kormányzatot nem 
vehetem egyébül — habár nem országgyülésileg 
nagyszerű, de mégis némi törvényhozásnál: a'bi 
ráskodás ám legyen törvényszékszerü. Most már 
kimondom röviden, mit akarok: Legyen az állan-
dó — de tisztujitásilag választott — jegyző a 
törvényszéké! — Itt tudjon anteactákat, referál-
jon, legyen másoknál érfcsültebb stb!: de a' köz-
gyűlések — megyén ugy, mint kerületen — válasz-
szanak mindig kebelökből, a'jelenlevők közöl, 
ülésenként működő jegyzőket! 

És mit nyerünk ezzel? — Azt, atyámfiai! 
hogy tüstént a' közgyűlés végzödtével, készen van 
hü, pontos, tisztázott jegyzökönyvünk is, — mert 
az első ülés végzéseit a' 2-ik már hitelesíti, stilá-
ris észrevételeit rá megteszi, szerkezelét helybe-

j hagyja vagy módosítja, szóval olly álakba önti, 
hogy ahoz aztán csak egy belül is adni , vagy 
belőle elvenni ne lehessen; — igy a 2-ik ülését 
a' 3 - ikés igy tovább. Ugyleendvén pedig a' gyü-
léskedésck elintézve az időre nézve, hogy dél 



elölt köz-ügyek, dél után bíráskodásiak tárgyal-
tassanak, amazok egész kara elölt a' képviselők-
nek , ezek csak bizonyos-számú — gyűlésen-
ként til kos szavazatilag választandó — lanácsbi-
rók előtt: nemde, igen kivihető fog lenni, hogy a' 
mit dél előtt végeztünk , azt egész dél után, más 
nap nem épen kora-reggelig, megírhassa a1 volt 
jegyző? 

Nem akarom hát már ellöröltelni az állandó 
jegyzői hivatalt, csak segédeket — még pedig 
lettel, nem csupán névvel illy eket — akarok mel-
lé adatni, — a' mi igy is meg szokott esni, mikor 
a' többnyire teljes számmal meg nem jelenő jegy-
zői kar kipótlásaul valakit oda-ültetünk, nem an-
nyira tollvivönek, mint inkább tolltartónak vagy 
tollal játszónak. 

Méltassátok e' csekélységet figyelmetekre, du-
nántúli ev. ref. Af.! kiknek most jegyzőtök nincs, 
kik ennek választására majdan fel fogtok hivatni. 
Am válasszatok kerületi jegyzőt, akárkit mindegy, 
de csak tisztujításilag — teszem három évre —, 
hogy ha rosz leend az egyén, szabadulhassatok 
tőle ! A' jónak hiszen nem árt , söt dicsőség, ha 
újra nyilatkozandik mellette a' közbizalom, — 
Ám legyen állandó hivatal a' jegyzőség, de csak 
a' bíráskodási ügyekre nézve! a' közgyűlés vég-
zéseit sokkal alkalmasabban jegyeztethetjük ü;é-
senkénti tollvivökkel. És hogy el ne felejtsük, csak 
egy kerületi jegyzőt válasszunk ám, annak is pe-
dig, mint ollyannak, képviseleti közgyűlésünkön 
szava épen ne legyen! 

S t e t t n e r I g n á c z , 
kis-igmándi reform, lelkész. 

T f s x a i e g - y l i á » l i . c r i U e t Í g j í s l é s 1 S 4 4 . 
A' tiszai ág. hítv. egyházkerület gyűlése mult 

1844 évi jul, 2. 's köv. napjain tartatván Kéz-
márkon, midőn erről eddig-elé semmi jelentés sem 
tétetett a' Prot. E. 's Isk. Lapban, habár fél évvel 
később is, ugy vélem, nem leend érdek nélküli a' 
következő rövid tudósítás: 1) Egyházkerületi el-
nökeink, főtiszt. Jozéffy Pál 's t Dráskóczy Sá-
muel, vezérlelök alatt szentegyházba seregelvén, 
eperjesi lelkész Kolbenheyer Móricz, német nyel-
ven tartott szentbeszéddel készíté elő a' tanács-
kozásokat; honnan a' gyűlés helyére menvén, 
főpapunknak rövid imája 's világi elnökünknek 
velős magyar megnyitó beszéde után 2) Kihir-
dettettek a'nrn. m. kir. Helytartótanácstól érkezeit 
kegyes intézvények, többnyire segedelemre szó-
lítok; egy a' lombard velenczei tábori pap nyug-
díját hirdető, — egy a' görög n. e. szertartású 
egyéneknek az ág. hitv. egyházba térésök alkal-
mával gyakorlott módról kimerítő jelentést kívánó, 
— egy végre a p — lelkészt azért megrovó, hogy 
egy evang. apának érvényes vagy érvénytelen 
(nem tudom) térítvénye ellenére, fiját megke-
resztelni, söt el is temetni 's a' parochus czimet 

használni merészlette (?); 3) Főfelügyelőnk gr. 
Zay Károly a' linczi 's brüni egyház fölépítésé-
hez gyűjtendő segélyre szólítván fel minket: a" 
linczi egyház jegyzőkönyvileg ugyan nem, de 
indítványilag és határozatilag igen is, annyival 
inkább kiemelletni sürgeltetelt, minthogy a1 ma-
gyarhoni protestánsokra nézve olly i^en üdvös 
linczi békekötésnek második százados ünnepé 
1845. évi dec. 16-ára esik, melly napon átnyúj-
tandó egyetemes segedelmezésünk, a* linczi bé-
kekötés örökítéséül, kétségtelen becsületünkre 
válnék. 4) A' liszáninneni helv. hitv. egyházke-
rület jelentvén, hogy a' sáros-pataki anyaiskolá-
ban Radvanszky-féle alapítvány következésében, 
ágost. hitv. egyénnel betöltendő tanítói székre 
kazai lelkész Palkovics Antal elválasztatott: föl-
szólítja egyházkerületünket, hogy az alapítvány, 
— ugy e1 tanítói széknek mintegy 8 évigi üre-
sen-állása alatt tökésíttetni igért kamatok ka-
matai a' nevezett főiskola pénztárába most minél-
elöbb, jövőre pedig pontosan fizettessenek. Az 
alapítvány szokott kamatai ugyan kifizettetni ren-
delteitek : hanem az említett tanítói szék üresen-
állása alatt pénztárunkban maradott kamatoknak 
tökésítésök iránt a' végrendelet 's jegyzököny-
veink nyomán egyházi főjegyzőnk Munyay Lajos 
Antal adand kimerítő tudósítást. 5) Jelenleg nyír-
egyházi segédlelkész Homolya Istvánnak a' ma-
gyarosodás ellen Nagy-Röczén tartott szentbe-
szédeérti megintetése a' hegyaljai esperességre 
bízatott. 6) Egyházi 's iskolai rendszerünk latin 
szerkezete alúlirt 's hegyaljai esperes Komáromi 
JózsefáItal magyarra fordíttatván, a'jegyzökönyv 
kifejezése szerint ugyan főkép a* kegyes intéz-
vt nyeli évei- 's számaiban előforduló némi hiányok 
miatt: hanem alulirt előterjesztett véleménye 
szerint inkább, hogy a' fordítás fordítási színéből 
kívelkeztethessék, eredeti színbe öltöztethessék, 
— az esperességekkel újra közöltethessék, és nem 
mint fordítás, hanem mint eredeti szerkezet hite-
lesíttethessék : küldöttség előtt megrostáltatand-
ván, a' legközelebbi egyházkerületi gyűlés által 
hitelesítendönek, — addig is pediglen, a' latin 
szerkezel minden esperességekkel különben is kö-
zöltetve levén,életbelépettnek határozfatott,mind 
addiglan, míg az egyetemes gyűlés vagy zsinat, 
egyházi dolgaink elrendezése 's igazgatása tár-
gyában, más szabályokat 's törvényeket nem ho-
zand. Különös, hogy e"1 rendszer magyar 's diák 
nyelveni kinyomatása, melly utóbbiról szó sem 
volt, jegyzökönyvünkben olvasható. 7) Egyház-
kerületi pénztárunk bővítésére Kézsmárk, Eper-
jes, Kassa 's némelly gömöri egyházak 129 ft. 20 
fart adtak át. (Mi hegyaljaiak a' legszívesebben 
adakoznánk, hanem előbb részletes és nyomatott 
számadást sürgetünk, még pedig rnin-költségün-
kön, már egy tized óta; 's határozatban ugyan 
meg is adatott jogszerű kérelmünk: de valóságban 
mind e' napiglan nem teljesíttetett.) 8) Egyik fŐ-

13* 



esperesünk által azon jog igényeltetvén ékes 
ugyan, de csipös német szónoklatban, hogy, kik 
magyarul vagy épen nem, vagy csak bajosan é r -
tenek, gondolataikat's érzelmeiket más nyelven is 
kifejezhessék: — igénylete csak a' latin nyelvre 
szorítatott nddiglan, míg a' magyarban haladván, 
a1 haza törvényes kivánatinak teljesítésére 's a1 

nemzet közszelleme irányának követésére eröt 's 
tehetséget gyujtendnek az érdeklettek. 9) A' sá-
ros-zempléni 's részben a' 6 sz. k. városi espe-
resség is sérelemkép terjesztvén elő, hogy aziglai 
egyházkerületi gyűlés jegyzökönyve csupán ma-
gyarul nyomatott ki: a1 többi 6 esperesség meg-
nyugodott e1 kezdemény folytatásában; mellynél 
fogva a' jegyzőkönyv ezentúl csupán magyar 
nyelven nyomatandik közpénztárnnk költségén 's 
minden egyháznak és főbb iskoláknak hivatalosan 
és ingyen küldetendik meg; — a' magyarul nem 
értő egyének s egyházak számára mindazáltal 
főjegyző Munyay Lajos Antal magára válialá a1 

latin fordítást. melly az ezt kivánó esperesség 
költségén kinyomathatónak ítéltetett. A'jegyző-
könyv még is becsúsztatva szinte közpénztárunk 
költségein való kinyomatását foglalja e' fordítás-
nak is magában , a' határozat előzményével sze-
rencsére világosan ellenkezőleg. 10) Kerületi 
pénztárunk 1843-dik évi dec. 31-kén készpénz-
ben 1415 f. 5 4 % kr., kamatozó tökékben 34,023 
f. 1 % kr., hátralevő kamatokban 3 5 4 8 f. 82

/ 4 kr., 
agentiális hátramaradásokban 544 f. 39% kr., 
összesen 39,531 f. 44 l / 3 krt tett váltóban. Az 
iskolai vagy tudományi pénztár ugyanakkor kész-
pénzben 289 f. 21 kr., kamatozó tőkékben 20,689 
f, 14 kr., hátralevő kamutokban 5385 f. 44 kr , 
összesen 26,357 f. 19 krt tön váltóban. Ennyit 
tudunk az egész számadásból: de mire *s mennyi 
adatik ki, ezt, mint a' 7-dik pont alatt is érintém, 
eddigelé többszöri folytonos sürgetés mellett sem 
tudhatjuk. Határoztatott azonban, de még mai 
napiglan sem teljesíttetett, hogy a' részletes szám-
adás minden esperességgel közöltessék, 's az ezt 
számos évektől sürgető hegyaljai esperesség által 
ki is nyomathassék. (Ezen esperesség, négy szem 
közt szólva, legtöbbet alapított ugyan: hanem 
eddigelé minden segélyezésből, söt abból is kizá 
ratott, hogy tudná, hova fordíttatik alapítványa!) 
Egyszersmind a' két 's több évi kamattal tartozók 
perbe idézendöknek határoztattak. 11) A' Nyír-
egyházán fölállítandó, néptanítókat-képző intézet 
pénzalapja, minden előleges reményünk fölött, 
38,422 vft. 53 krra növekedvén , mellyböl a' 
már megszei zett épületekre *s telekre fordított 
4823 ft. 32 kr. levonatván, a' valóságos pénz -
alap 33,599 f. 21 krt *s ennek kamatja 2015 vft. 
57 krt tevén: ez üdvös intézet egy rendes és egy 
segédtanító müködendésök mellett megnyithatni 
határoztatott. (Később a'hirdetett csőd melleiével, 
eperjesi bölcsészeti oktató Vmdrák ^ndre levén, 
a rendes tanítói szék b ^ n é s t r e megkéretve,! 

minthogy épen az iskolai év beállásával röflön 
nem nyilatkozhatott, ennek el vagy nem fogadása 
tekintetéből, az intézet megnyíttatása választmá-
ny i ig folyó 1845-ki iskolai év kezdetére halasz-
tatott.) Főfelügyelőnek Dráskóezy Sámuel9 egy-
házkerületünk ér.demdús fölügyelője, pénztárnok-
nak pedig Kobiliei Dániel választatván egyéríel-
müleg el 12} Ugy.anez intézetre leibiczi lelkész 
Wittcheu János az általa kiadott Karpat henblii-
then czimü könyv eladásából gyümölcsözött 250 
vftot alapítványul letenni, Kobilicz Dániel élte 
fogytáig évenként 100, Benczúr József pedig 10 
évig tiz—tiz vft fizetését megajánlani kegyeskedé-
nek. 13) A/ elmekórintézetre 6 egyház 85 f. 1 
krt, a' vakok intézetére 4 esperesség 153 f 27 
krt, a' hunpolczi cseh egyház fölsegélésére 95 f. 
35 krt, a' lázi egyház számára 9 egyház 433 f. 
29 krt, Hamburg városa részére 51 í. && krt ada -
koztunk váltóban, l-l) A'zay-ugróczí ugy-neve-
zeti iskolai rendszer behozataláról tudósítás kíván-
tatik minden tanodáktól. 15) Az egyetemes g y ű -
lés hiányai keserű kitörésekben fölszámláltaíván: 
annak rendezése egyetemes gyűlésen sürgeten-
dönek elfogadtatott. 16) Jegyzökönyvünk 10 
példánybai leíratása hajdan 80 vforintba kerülvén, 
most 250 nyomatott példányért 87 vft. 30 krt 
fizetteténk, szinte váltóban. 17) A'rozsnyói kerü-
leti tanoda 1000 vft adósságával megajándékoz-
tatott, mellytöl különben sem fizetett soha eddig-
elé kamatot. — Ezek a' jegyzőkönyv érdekesb 
pontjai; a' gvülés jellemzéseül el nem hallgatha-
tom, hogy a' nyelvsurlódási viszályok immáron 
hegedezö sebeit két loesperesünk megkísértvén 
fölujílani, kisérletök teljesen hiusult, — ugy papi, 
mint egyház-világi képviselők férfias komolyság-
galutasítván vissza indítványukat; — ez utóbbiak, 
pedig a' helyzetnél fogva többnyire kárpát-vidé-
kiek, pénztárnokunkat kivévén, ki egyszer két-
szer még latinul, hanem ékesen, de néha mái-
magyarul is hallata szavait 's e' melleit magyarul 
viszi számadásait, — együl~ egyig mindnyájan 
édes honi nyelvünkön adák elő véleményeiket. 
Fölügyelőnk érintvén, hogy elválasztalásakor 
nem eskettetvén meg,az esküt kész letenni: néma 
lön gyűlésünk 's az esketés elmaradt. Egy silé-
ziai-származásu jeles pap atyánkfija ékes magyar 
beszédben sürgeté kerületi gyűlésünk rendezte-
tését, mellynél fogva minden vendégek 's hallga-
tók ki volnának tanácskozó teremünkböl tiltandók: 
indítványa szerencsésen elhangzott. Elhangzott 
azon korszerű indítvány is, melly szerint ezentúl 
magyar istentisztelettel nyittatnának meg gyűlé-
seink. Végre, többször ismételt kérésünk mellett 
is, fájdalommal értesítleténk főpapunk által, hogy 
Ő többé egyetemes gyűlésen egyházkerületünket 
nem képviselendi. 

Közli N é m e t h y Pá l . 



1 s k o 1 a-u g y s 
A' lo^onc*! alakítandó gTtyna>iiain 

ügyében. 
Nem igen érek reá a' hírlapokban felszólalni, 

mert foglalatosságim halmaza ezt kevéssé enge-
di : de most az egyszer kilépek magános rejtekem-
ből, az időt sem kímélve, mert fontosabbnak tar-
tom az ügyet, mintsem azt hallgatással elmellöz-
nőm lehetne! 

Uj gymnasinmot akarnak alakítani ev atyánk-
fiai Losonczon. Losonczon? igen! ne csodálkoz-
zék a' t. cz. olvasó! Hiszen ott, hol már egy létezik, 
még talán másik is létezhetik. Hadd vetétkedjenek 
egymással! próbálják meg oktatóik erőiket! hiszen 
a' kitüntetésre csak ugy nyílik alkalom, ha a' test-
vér — testvér ellenében küzd és harczol! 

Ne csodálkozzék ezen senki! Hiszen a' cen-
tralisatio, vagyis az öszpontositds, korunk jelszava; 
és méltán, mert az összetett vállak erősek, az 
egyenként-állók pedig gyöngék. Ne csodálkoz-
zunk ! Hiszen a' magyar régóla illy utonjár ; látja 
a' tenni-valót, tudja, hogy a'centralisatió vezetne 
czélhoz: még is eldarabolja az erőket, egy nagy-
iskolának más nagy-iskolát állítván szemközt. 
Miért? mert némelly oktató — ki magasbra hiva-
ték — meg nem elégszik álláspontjával: de leg-
közelebb egyháza, azután pedig a' haza rovására, 
syntaxisból rhetoricát, rhetoricából pedig philo-
sophiát akar előteremteni, — mert ez magasbra 
törekedő vágyainak hízelkedik, — mert ö ezen, 
vagy más iskola teremtőjének akar tekintetni, e' 
miatt most és az utókortól dicsértetni. Ennek más 
okai: az önzés, nyerekedés és szűkkeblűség, 
melly a' részletest általánosnak, egyesek javát az 
egész jóllétének feláldozni vonakodik ! 

Ne csodálkozzék ezen nagyobb tanodáknak 
egy 's ugyanazon városban senki! Hiszen az unió 
korunk feladata és lelkesbjeink forró kivánata. 
Nézzünk szét! itt is valódi magyaroknak nevezhet-
jük magunkat! Uniót akarunk mind egyházban, 
mind iskolákban, és egy 's ugyanazon városban 
törekedünk két tanodát fenlartani; egy lelket 
akarunk előteremteni, és azt szánlszándokkal g o r -
diusi csomóként erös karral ketté vágjuk: hol itt a1 

következetesség? —Ura im! ugy is elég szegé-
nyek vagyunk: ne emeljünk ismét egy uj gymná 
siumot's ezzel új oltárt a' szegénységnek! — 
Uraim! centralisatio a' haza szava: ne daraboljuk 
holmi szegény gymnasiumok felállításával erőn-
ket, de commassáljuk inkább a' már létezőknek 
szükségtelen számát, mert majd ma-holnap több 
lesz a1 tanoda, mint a' tanitvány, — több a' nyo-
morult és szükséget szenvedő oktató, mint a' gomba 
eső után. Uraim! a' vallásbanimm) ezrek meg ezrek 
viszhangja : ne gúnyoljuk ki önmagunkat, iskolá-
kat alapítván ottan, hol unió elvénél fogva, e g y -
nél több nem lehet, — lennie nem szabad, ha 
csak satyrát nem akarunk irni önmagunkról! 

Adna az ég a' losoncziaknak Török-féle v á -
lasztmányi tagokat, kik a' nógrádi esp. gyűlés 
közleményben jegyzés alatt nyilvánított nézeteit 
még egyszer átolvasnák és szívökre kötnék! mert 
h igy ék el az ev. atyafiak, hogy ki a' c e n t r a l i -
s a l i o és az u ni o ellen törekszik, nem barátja 
egyházának, nem hü fija hazájának. 

M a d a r a s s y L á s z l ó . 
j 

V e g y e s e k . 

Hülföid. 
Attés Ír FiiiiexiiHiiiliati. Franczhon-

ban Villefamrd községnek a' róm. kath. egyház-
ból a' prot. egyházba térése ügye már eldöntetett: 
és a' nevezett község több szomszédai készek e* 
példát követni. Maradékai ezek amaz ősöknek, kik 
a'nántesi edictum vissza-vétele után róm. katho-
likus papok pásztorsága alá kényszeríttettek, de 
soha azóta ezekkel meg nem barátkoztak. Mint-
egy huszonöt községet tesznek ezek, kiknek va l -
lásos szükségeiket a' minister nem sokára kielé-
gítendi. (D. A. Z ) 

r r o t e s t a n s - í i ^ y Oroszltnnbaii . Az 
orosz bel-minister a' Czár azon rendeletét tudatá -
a1 wilnai protestáns synodussal, miszerint szabad-
ságukban hagyatik a' protestánsoknak papi-nö-
vendékeiket, ha tetszik, a' Czár által alapított dor-
pati egyetembe küldeni, melly az orosz protest. 
egyház papjai magasabb müveltetések közép-
pontja lehetne. (D. A.Z.) 

B^efnrmatio emléI&ünnepe 's du-
n á n t ú l i i M Í s i i S k ^ z e n t e k s * Berlinben , 
Potsdamban, Saarbrückenben, Laubachban, Lip-
csében , Golhában nagyszerű áhitatossággal ülék 
a'reformatio ünnepét, mellyet mostanában a' val -
lásos buzgalom fölelevenített. Straussz és Bret-
schneider nagy-hírű egyházi szónokok hallaták 
buzdító szavaikat, és a' Luther „Isten az én erös 
váraTí" kedves melódiája orgona és muzsika kí-
sérete mellett énekelteték. — D. A.Z. Nro 184. 
1844. Nem volna-e illyesmi nálunk is a' vallásos 
buzgalom ébresztésére czélirányosabb, mint a1 

püspök-szentelés és ama törekedés, mellyről a1 

Pesti Hirlap 436-ik számában legközelebb olvas-
tuk, hogy már rendszeresen czélba vett ünnepé-
lyes szertartás lesz a' prof. egyházban? Bizony, 
bizony! a' protestantismus nem poésis, nem is 
vers , de komoly prósa: kinek nem tetszik, ne 
olvassa! — A' ki illyeneket akar egyházunkba 
ültetni, bármit beszéljen és irjon is mellette, min-
den inkább, de nem protestáns. — Komoly prósa! 
ismét mondom! és ezért van becse és haszna a' 
világon, csak ne kételkedjünk ! — Minapában p a -
naszolám, milly fájdalmas dolog, tapasztalni azt,, 
hogy legszebb talenlumosainkolly kevéssé isme-
retesek a' protestantismus elveiyel, mi szerint rit— 



ka szerencsével kinyert orgánumát is mellőzve, 
mellynek szerkesztőségét pártossággal vádolni 
épen nem lehet: politikai lapot választanak arra, 
hogy separatismust hirdessenek, és előre is nyil-
vánítsák, hogy ellenkezőről meggyőződni nem is 
akarnak. Ámde a' szilárd protestáns Dobos, hisz-
szük, nem fog bizonytalanságban hagyni minket 
ama törekedések felöl, mellyek ellen lelkesen 
figyelmezteté hitsorsosait, kik már eddig is meg 
vagyunk szomorodva. — Hisszük azt is, hogy 
ama vidékről többen is fel fognak e' tárgyban 
szőjalni! addig is szerény javallatomat bátor va-
gyok ajánlani: Tessék minél-elöbb az aránylagos 
teher-viselést behozni egyházunkba is, hogy dí-
szes, de nem pompás templomok, iskolaházak 
építtethessenek, orgonák szereztethessenek, a 
papok és tanítók jobb fizetést kaphassanak , hogy 
a' nép a1 protest. cultushoz neveltethessék, és ha 
ugy tetszik, a' püspök fizetése is szaporíttathassék, 
hogy ez híven és gyakrabban eljárhasson fő-
pásztori tiszte teljesítésében! Ugy gondolom, hogy 
ezzel mind a1 szentelendő, mind a' szentelő püs-
pökök jobban meglesznek elégedve; és az espe-
resi collegium is sértve nem leend. De csak ké-
rem, ne tessék füstöltetni! mert ez bizony nem 
protestantismus, de tudom, hogy papismus sem 
lesz. Mert XVI. Gergely, mostani pápa, is jó em-
berismerettel mondá a' cardinál-collegiumbannem 
rég: Vogliono il papismo senzapapa, azaz: akar-
nak pápaságot pápa nélkül. Ez pedig csakugyan 
semmi sem! J a k a b f a l v a y A n d r á s . 

Belföld. 
Isten országa érdekében! őszin-

te kérelem a' két prot. felekezet t. 
ez. espereseihez 's főiskolai lailfa-
náraihoz . Emlékezhetnek szíves olvasóink, 
mert nem is rég történt, mikép vámosi ref. lelkész, 
kerületi 's megyei tanácsnok, n. t Pap István ur-
nák (ki egész papi bibliothekát szándékozván ki-
adni, több mint tíz darab, önálló munkája már a' 
világ előtt áll) minden munkáira a; koronát fölte-
vő 's maradandó becsű, templombeli catechisatioi — 
mellyek kinyomatására nézve egypár évvel ezelőtt 
Szilády Károly kecskeméti könyvnyomó úrral 
egyeség történt — iránt tudakozni bátor voltam, 
hogy miért tartatnak a 'véka alatt? Nem tiltám 
fáradságomat, személyesen is utána-járni ezen 
fönakadásnak. Levelemben bátorkodtam megke-
resni n. t. Pap István urat i s . adná állal nekem 
két föltét alatt: 1) Hogy nemzeti nyelvünk iránti 
tartozásomat teljesítendő — mennyire parányisá-
gomképes, a' kathedrai népszerűség pedig megen-
gedi — korszerűbb stílbe foglalhassam , és 2) 
Hogy délesti istentiszteleten leendvén használan-
dók lelkészeink által — mennyire a' tárgyalt 

igazságok fölfejtése csonkítás nélkül kivihető, 
megrövidítsem. Kérelmem megnyerésével dicsek-
szem az Úrban. 

Alulirt tehát az utósókéz hozzá adásával, sa-
ját költségemen bár megkoplaljam, szomjaz-
zam és megrongyoskodjam — kinyomatandom, 
mert meggyőződéssel nyilváníthatom : hogy a1 ket 
felekezet uniója sikeresebben nem eszközölhető , 
az egy akol és pásztor inkább nem remélhető, 
mint ezen egyházi tanításokban előadott, fölvilá-
gosodott, confessiohoz nem ragaszkodó evangyé-
liomszerü fogalmak és eszmék által, mellyekhez 
hasonlót magyar predikátzióinkban illy mennyi-
ségben nem olvashatni. Mind az LII űrnapjaiban 
vannak textusul használható bibliai helyek , 's 
ekképen délelőtti szónoklatok gyanánt is szolgál-
hatnak, és erősen hiszem, hogy bármelly feleke-
zetű keresztyén is kedves éleményt találand még 
a1 dogmák fejtegetésénél is. Midőn ezelőtt há-
rom-négyévvel mélt. gr. Zay őnagysága az unió 
emberbaráti fogalmát adta: hajh! sohajték mélyen 
magamban, nt P. I. úr catechisalióiban kifejtett 
ev. elvek szerint lehelő az *J. De nem szándé-
kozom sem encomiumot, sem programmot irni, 
's csak röviden ismétlem: hogy ón a' gyermeket 
az enyészettől megmentem. Hogy azonban a' pél-
dányokat számolatilag tehessem: fogadják karjaimat 
—kinek kezében a' gyermek — a' két prot. feleke-
zet mélyen tisztelt esperesei, és főiskolai hittaná-
rai, hogy megyéjökben , 's illetőleg a'hittanulók 
között egy körlevelet s mellé jelen soraimat csu-
pán aláírás végett — mert sajátomat 's mindene-
met előlegezem — bocsátani szíveskedjenek. E' 
körlesztést egy évnegyed alatt teljesíteni — Isten 
országa ügyében, mellynek sáfárai — kegyes-
kedvén, az aláírók számáról, vagy pesti lelké-
szek, dr. Székács és Török urakat — kiket ezen-
nel tisztelettel fölkérek — vagy csekélységemet 
(utolsópostám: T.-Szolnok) junius-vagy juliusban, 
vagy elébb is tudósítani méltóztassanak. Jól tud-
hatják n. t. urak, mint óhajtja megyéjök papsága 
több idő óta a1 kinyomatást. E' tanítások által ter-
jesztendő fölvilágosodást a' gyönge szeműek ne-
hezen fogják ugyan kiállhatni: de érte, a' köz-
ügyért, Isten országaért áldozni kész valék 's 
leendek. E' jelen kérelmem sikeréről annak idejé-
ben számolandok. **) Martiusban, 1845v 

Ifj. V á r i - S z a b ó S., 
tiszavárkonyi pap. 

I g ' i S Z Í t á S : Lapunk néhány szamaban olvashato eme sza-
vakat: „puseysmus, puseysticus, puseyiticus, puseyfa" 
igy kell irui: pusey/ímus, pu-seyz'sticuí, puíeyz'ita. 

1823-ban adta kint P. I ur röpiratát a1 „Vallási egye-
sülés ideájáról." V.-Sz. 

**) A' körűi belől 35 ívet tevő 's két kötetből álló Uönjv 
ára szabatosan előre ugyan nrm tudható: de a' 4 valló 
forinton felül, ha lesz, csak néhány kr. leend. 

V.-Sz. 
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TARTALOM : Egyház, állományhozi viszonyban, okosság jogtani 
pontból, szemlélve. V i l á g v á r i . — Képviseleti rend-
szer a' dunántúli helv. hitv. egyházkerületben. (Palotán, 
1844-dikí sept. 16. és 17-kén, tartatott közgyűlés jegyző-
könyvének 67-dik pontja.) — Belső-somogyi egyházme-
gyei közgyűlés. M e z e i P á l . — A.-zempléni helv. 
vallástételű egyházmegyei közgyűlésről. Z — . Y —. — 
Felső-Szabolcsból. T ó t P é t e r . — Vegyes közle-
mények. — 

Egyliáz, állományhoz! viszonyban, 
okosság jogtani pontból, szemlélve. 

(V é g e). 

Az egyház minden szolgáinak egyetlen 
Feje a* fejedelem. 

Akarmiféle-vallásu legyen is a' fejedelem, 
csakhogy az ö vallása az állomány czéljával, a1 

közbátorsággal, ne ellenkezzék, ő maga pedig, 
mintha egy valláshoz sem tartoznék, egyik egy-
ház tagjaihoz is inkább, mint a' másikéihoz, ne 
szítson, egyáltalában egy félhez is sem kedvező 
's részrehajló, sem ellenséges, igazságtalan indu-
lattal ne viseltessék , hanem mindeniket egyaránt 
pártolja: — nekie minden egyházi szolgák, papok 
és papi elöljárók az ugy-nevezett hódolati esküt 
letenni tartoznak ; még pedig minden észbeli hát— 
ratarlás (mentalis reservalio) nélkül, nem ugy, 
mint már Euripides-nél iratik: Lingva juravit, 
mens manet injurata, azaz : a nyelv megeskütt, 
a' szív eskütlen marad. 'S minthogy ök az állo-
mányban nem is lehelnek egyebek, mint csupa 
polgárok, ámbár közölök sokan, valamelly földi 
polgárságon felüli 's ettől független lelki polgár-
ságról ábrándozva, sokszor semmik nem keve-
sebbé, mint polgárok: tehát ök a' fejdelem 's or-
szágrendek megegyezése 's helybenhagyása nél-
kül , semmi a1 közvetlen és közvetős egyháziakat, 
vagy klérikusokat és laikusokat kötelező rende-
léseket nem adhatnak, vagy ki nem hirdethetnek; 
sem pedig, mivel ök nem valamelly idegen állo-
mány , hanem tulajdon állományuk kebelében és 
oltalma alatt élnek, valamelly más idegen állo-
mánybeli egyháztól vagy annak elöljáróitól sem-
mi részben nem függhetnek. Mert hová lenne 
igy az állomány személyes önfenállása és 
szabadsága? Hová lenne annak erkölcsi je l -

leme és szelleme? Hová lenne az állományi 
vagy királyi főhatalom tekintete? Nem erkölcsi 
és politikai alacsonság 's mintegy rabszolgaság 
szomorú sorsa lenne-e ez minden igaz erény 's 
érvényesség nélkül? Vájjon csak akármelly okos 
és tulajdon jogát 's javát értő 's érző gazda is 
szereiné-e, ha egy idegen, más helységbeli, 
ha tán valamelly szent vagy angyal lenne is, az 
ö külső 's belső háztartása dolgaiba, hívatlan 's 
önkényileg, bele avatkoznék, háznépét, házastár-
sát, gyermekeit titkosan vagy nyilván az ö 
czéljaival ellenkező czélokra csábitná, tulajdon 
ellene 's egymás ellen-késztetné, ingerelné, cse-
lédeinek parancsolgatna és a' ház titkait, gyen-
geségeit, még a' legkényesbeket is, mellyeket 
senkinek nem kellene tudni, kihalászná! Minden 
efféle függés és idegen állománybeli lelki-halalom 
befolyása, mint a'történettan és tapasztalás tani -
ja, az állomány rendét és egységét megzavarja, 
az állományban állományt alkot, az állományt egy-
házzá és az egyházat állománynyá teszi, vagy a1 

mi mindegyremegyen ki, a'jogtörvény uralkodá-
sát, kisebb nagyobb mértékben , megnehezítvén, 
gátolván, utoljára az állományt is felfordítja. Mert 
illyenkor az egyház szolgái, vagy közvetlen söt 
közvelös tagjai is, szinte inkább függenek az ide-
gen állománybeli egyháztól és annak elöljáróitól, 
kiktől t. i. bűneik bocsánatát és lelkeik idveségét 
remélik, mint tulajdon állományuktól és annak 
fejdelme- 's főnökeitől, kiket amazokhoz képest 
meg is veinek, söt semminek tartanak. Kétség kivül 
itt is igaz: Senki nem szolgálhat két urnák; ha egyi-
ket szereli, másikat gyűlöli "stb. Mi természetesb 
tehát, mint az, hogy az idegen állománybeli lelki 
hatalom- vagy egyháznak, az állományba, lassú 
víz módjára partot mosó befolyása miatt, szük-
ségesképen romlik a' jogok bátorsága, csökken 
a1 fejdelem és igazgatás hatálya és tekintete, söt 
félő, hogy végképen is elenyészik, ha a' vésznek 
jó-korán eleit nem veszik. 

Minek okáért minden egyháznak, mint csupán 
állományban és állomány alatt fenállható erkölcsi 
egésznek, ugy kell otthon rendelkezni, minden 
dolgait olly karba hozni, magát lelki önteremtö és 
szüntelen megújító 's újuló élet-müszerességgel 
ugy kell kialakítni. egészítni és kerekitni, hogy 
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valamint az állomány, a' személyesség jogai ép-
ségében , nem lehet idegen állomány alatt: ugy 
az egyház is valamelly idegen állománybeli egy-
ház alatt teljességgel ne legyen, arra ne szorul-
jon, a' nélkül merőben ellenni tudjon. Azért soha 
ne engedje a1 fejdelem, hogy az egyház szolgái-, 
az ö országos törvényhatósága határin kivül, 
alattomban másoktól kérjenek tanácsot, idegeftek-M 
kel tartsanak's tartassanak titkos tanácskozásokat. 
Nem, nem, idegen pásztort az egyház szolgái 's 
tagjai ne kövessenek, hanem fussanak el attól, 
kinek szavát nem értik 's nem ismerik." Ján. 10. 
r. Minden kétségen kivül az állomány, mint az 
okossági jogtörvény uralkodását főleg eszközlő 
szent intézet, ezen czélját csak ugy Valósíthatja 
meg, de az emberiség tökélyét *s boldogságát is, 
teljes erőben és kiterjedésben, csak ugy segítheti 
elö, ha az egyház minden maga dolgait annak 
keblében igazítja, végzi, 's az alól magát, semmi 
szín alatt, ki nem vonja, söt az állománynak, mint 
az ö cselekedeti okosságtól származott, és e' föl-
dön örökségi joggal igazgató, elsö-szülött test-
vérnek, a' közjó előmozdítására, minden lépéseiben 
segéd-kezeket nyújt, és isteni boldogító czélja 
elérhetéseért, mindenek felett, és tökéletes bizo-
dalommal, csak tulajdon állománya fejdelméhez, 
főnökei- 's elöljáróihoz ragaszkodik. 

Az egyházak egrmással! közönséges 
összeköttetése. 

Azonban épen a' gondolkodás szabadsága 
isteni idves voltaért 's e' minden boldogságunk 
égből származott palladiumának megörizhetése-
's tarthatásaért akármelly egyház sem rekesztet-
hetik el attól, hogy minden más külföldi társ-egy-
házakkal , a' jogtörvény határin belül, a' nemze-
tek közönségestesti és lelki atyafisága- 's hason-
lóságából folyó természeti, polgári, logikai és 
erkölcsi szabados utak, módok és eszközök által, 
mintegy világ egyházi— kosmo-ekklesiastikai — 
szünteleni közlekedés és valamelly szellemi leeresz-
kedés illetvényében állhasson, azokat külföldre 
utazó tagjai által meglátogathassa, azoktól a'szük-
séges tudományokat, találmányokat,javításokat és 
nemesb intézvényeket 'stb. eltanulhassa, és maga 
erkölcsi hasznára 's elömentére fordíthassa. Mint 
a* kosarukból kirepült méhek, a' távol mezők füVei 
's virágai balzsamából is drága finom méz- és 
viasz-anyagot gyüjtnek 's hordnak össze, mellyel 
magokat 's csudálkozásra méltó szerkezetű társa-
ságukat táplálják 's fentartják: igy az egyház is, 
nemcsak ben-szerzett, de egyszersmind kívülről 
behozott lelki tápszerek által is ápoltatva, a' ke-
resztyén erk. tökélyben vég nélkül növend, és 
többféle művelő eszközöktől segítetve, alkalmasb 
leend arra , hogy jótékony munkálódása által, 
mindenek előtt, az állományt bátorságosítsa, abban 
af polgári erényt, melly áll kiváltképen a' hontör-

vények iránti szent entgede/mességben, hofío^ftsa7 
és a' közönséges jóíételt terjeszsze, végre kebel-
beli híveire, az igaz erk. vallásosság hirdetése ég; 

gyakorlása által, lélekidveí V örök boldogságot 
áraszszoö. 

Fiat justitia, ut ne perertt ifwtrdW f 

V i l á g v á r t 

Képviseleti rendszer a' (limáiitúlf 
helv. Iiitv. egylmzkcrHleíben. 

(Palotán, 1844-diki sept 16. és i 7 -kén tartatott közgyö-
lés jegyzökönyvének 67-<fik pontja > 

Folyó évi, Tata mezŐVvárosban tartott, egy-
házkerületi közgyűlésünk jegyzökönyve 3-dik 
számában , a' képviseleti rendszer kidolgozásával 
megbízott t. ez. választmány f. é. sept. lé-kén* 
Palota mvárosban összeülvén, elkészítette munká-
latát; melly a'fögyülésben f e l o l v a s z t o t t , meg-
vizsgáltatott, és némi csekély módosítással, de a" 
melly a" munkálat eredeti szövegébe kij&vítólag 
azonnal bevezettetett, ezen jegyzőkönyvbe szoVéS 
szóra beíratni rendeltetett ; és ekkép hangzik. 

1844-dik évi September 14-kén Palota me-
zővárosban nagytekintetű í'ögondnok Szomori és 
Somodori Pázmándi Dienes úr elnöklete alatt ült 
össze azon választmány, mellynek tagjai a1 vilá-
gi részről: tek. Szabó János főjegyző és segéd-
gondnok; lek. Morocza Dániel, Karácsony Antal 
és Csepán Antal táblabíró urak; — az egyházi 
rendből pedig n. t. Matolcsi Sándor alesperes, 
Vecsei Gábor, Nagy János és Nagy Mihály. 

Az 1844-ik évi fögyülés jegyzökönyve 3-ik 
pontja azt tette egyik és fő föladatává, hogy miu-
tán egyházkerületünk 1843. évi j.könyve 4-dik 
pontja alatt, gyülekezeteinknek, egyházmegyén-
kint, egy világi és egy egyházi, ekklézsiák sza-
vazatával választott képviselő által, egyházkerü-
leti közgyűléseinken ügyeink intézetébe, nem-
csak tanácsló, hanem elhatározó szavazatokkal is 
befolyásukat megrendelte ; az ekképen megkez-
dett képviseleti rendszernek , egész kormányzati 
rendszerünkrei kiterjesztését, olly előre kimondott 
elvek nyomán eszközölje, miszerint: 

1. Az egyházmegyék gyűléseire mindenik ke-
belbeli egyház egy világi és egy egyházi képvi-
selőt küldhessen. 

2. E' képviselőket az egyenkénti gyülekezetek 
szabadon válasszák. 

3. Ezek az egyházmegyei gyűléseken nem-
csak tanácsló, hanem határozó szavazattal rs 
szintúgy bírjanak, mint az egyházmegyei tanács-
székek bírái; ugy azonban: 

4. Hogy a' bíráskodási tárgyak, és egyházak 
hely betöltési 's változtatási ügyeik intézete jövőre 
is a' tanácsszékeket illesse; szóval, az ekkép 
mozgásba hozott képviseleti rendszer szerinti 
gyökeres átalakítást, a' gyülekezetek és egyház-



megyei tanácsszékek közti viszonyok teljes elren-
dezését illetőleg, a' képviseleti rendszernek min-
den részleteiben szükséges kifejtése és egyházi 
törvényeinkkel öszhangozásba hozása iránt ja -
vaslatot készítsen, e' mai közgyűlésre beadandót. 

Ezeknek következtében czélszerünek látván a' 
választmány azt közvégzésileg előre kimondatni: 
hogy valamint egyrészről a' zsinati intézkedésre 
váró számos tárgyaink közöl, itt és most, csak e' 
képviseletes kormányzatot kívánjuk szemelvé-
nyileg életbe léptetni: ugy más részről e' lépéssel 
a' zsinati bármikor keletkezendő határozatoknak 
gátot vetni épen nem akarunk, sőt mostani rern-
deléseinket csak ideigleneseknek, t. i. kormányzati 
rendszerünknek a' négy egyházkerületek által, 
zsinaton leendő módosításáig, kívánjuk érvénye-
seknek tartani és tartatni: figyelmünk tárgyává 
tettük 

I. Az egyházat: Itt előre megjegyzendőnek 
véli a'választmány, miszerint a'képviseleti rend-
szer behozatala szükségessé teszi a1 közigazgatási 
tárgyaknak azoktóli megkülönböztetését, mellyek 
bírói eljárást igényelvén, természetűknél fogva 
csak néhány, közbizodalommal választott *s esküvel 
kötelezett, egyének által elintézendök. E' megkü-
lönböztetést megtaláljuk ugyan némikép egyháza-
ink eddigi szerkezetében ís, mert: 

1. Divatoznak néhány jobban rendezett egy-
házainkban jelenleg ís egyházi közönséges gyű-
lések, meltyekben az egyházi terheket együttvi-
selö férficsaládfök, mindenik saját családját kép-
viselve, a' gyülekezet közérdekű dolgait tanácsló 
és elhatározó szavazattal együtt intézik; minthogy 
azonban vagy nem mindenütt volt az ez ideig 
rendes gyakorlatban, vagy illöleg 's egyformán 
rendezve nem létezett: meghatározandóknak vél-
nők annak mind tagjait, mind pedig foglalkozás- és 
hatás körét. Ugyanis, tagjai lennének ezen helybeli 
egyházi közgyűlésnek: 

a) A' helybeli lelkész és egyházi gondnok, 
mint elnökök. 

b) Minden teherhordozó birtokos családfő. 
c) A helybeli iskolatanító: — ki egyszersmind 

presbyternek is választható. — Foglalkozási kö-
rébe tartoznak ezen közgyűlésnek ezek: u. m. 

a) Választja általános szavazati többséggel 
tulajdon lelkészét, iskólatanitóját és minden hely-
beliegyházi hivatalosait, t i. gondnokát, elöljáróit, 
az egyházmegyei gyűlésre küldendő képviselőjét, 
pénzöreit és dékánjait. 

b) Intézkedik az egyház minden ingó és in-
gatlan közjavai fölött 

c) A' rendkívüli terhek, munkatételek, épít-
kezések , fizetések, vagy kiadások körül rendel-
kezik. 

d) A' megvizsgált *s a' presbyterium által már 
jóvá-hagyolt számadások, — köztudomás, meg-
nyugtatás és a1 körülmények szerinti intézked-
hetés végett, — előtte felolvastatnak. De 

2* Fenállanak minden, gyülekezetben a' pres-
byteriumok is, mellyeknek tagjai az egyházban a* 
kormányzati 's igazságkiszolgaltatási tárgyakkal 
foglalkoznak; mivel pedig ezek még kevésbé 
rendezvék a1 közgyűléseknél: itt szinte megálla-
pítandónak véltük e' következendöket : t. i. tagjai 
lennének a' presbyteriumnak: 

a) A' helybeli lelkész és gondnok, mint e l -
nökök. 

b) Az egyházi közgyűlés által választott pres:-
byterek, kik az egyház népességéhez aranyozva, 
legalább 12, legfölebb 48 tagból állhatnak; meg-
hagyatván mindazáltal ott, hol azok eddig na*-
gyobb számmal voltak, az elébbi gyakorlat. Vise-
lik pedig ezen hivatalt 3 éveken keresztül, a' mi-
kor kilépnek ugyan, de újra megválaszthatok. A' 
jelennen hivataloskodó elöljárók hasonlag e' r en -
delet kihirdetésétől számítandó 3 évig fogják bár-
mi uton nyert hivatalukat folytatni, és akkor új 
választás alá bocsátkozni. Hatáskörébe pedig tar-
toznak : 

a) Választja minden névvel nevezendő eJ te-
ríileti és ©.megyei tisztviselőit, 's ©.kerületi gyü-r-
lésen megjelenendő egy világi és egy egyházi 
követét. 

b)Az egyházi fegyelmet, — törvényes hatá-
rok között, — kiszolgáltatja. 

c) Egyházi épületekre, közjavakra, egyházi 
tartozások behajtására, hivatalosok évenkinti díja 
befizetésére ügyel. Hogy pedig ez utóbbi annál 
pontosabban teljesítethessék, az egyházban min-
den egyes családfő számára bizonyos, mellékvo-
nalokkal ellátott kis könyvecskét ad ki ; időről 
időre pedig a1 befizetett öszvegek, mennyire lehet, 
magának az adónak jelenlétében bevezettetnek; 
nem különben év végével, minden egyes család-
fővel számadás tartatván, a' tartozókat hátralevő-
ségeik lefizetésére azonnal bíróilag is kötelezi. 

d) Mind a' kerületi, mind a' megyebeli iskolák 
közjavát munkálódja. 

e) A' helybeli iskolára fölügyel, 's azt a' lel-
kész mellé kebeléből kinevezett egyén által ko-
ronként meglátogatja. 

f ) A' viszás házasokat békélteti. 
g) Az egyház körében előjövő ügyesbajos 

dolgokat — első bíróságként intézi. 
h) A' fölsőbb kormányszékek, mint szinte a' 

helybeli közgyűlések által reábízott dolgokat is 
végrehajtja. 

i) Jegyzőjét szabadon választja, 's mint illyet, 
a' segédlelkészt is — hol létezik, — 's úgy szinte 
az iskolatanitót szavazattal, vagy a' nélkül a' kö-
rülményekhez képest alkalmazhatja. 

k) A' számadásokat megvizsgálja 's az egy-
házi közgyűlésnek elébe terjeszti. 

1) Gyűléseit, — mint szinte az egyházi kö-
zönséges gyűlést is , — mint a1 körülmények 
kivánandják, a' templomban, vagy a' papiakon 
tartja. 



Jegyzés. Általánosan meghatározandónak vél-
nök azonban, hogy a' közgyűlés és az elöljáró-
ság mindenkor kölcsönösen az egyház fölvirágoz-
talásán, és saját körükben a'közügy gyámolításán 
egymással kezet fogva ugy munkálkodjanak, hogy 
miként az elöljáróság mindent, mi az egyházoni 
önkénykedésre mutatna — szorgalmatosan eltá-
volítja: ugy a' közgyűlés az elöljáróság üdvös in-
tézeteit, a'mellözhetlen javítások , elkerülhetlen 
munkatételek- 's fizetésekben ellenszegülés által 
nem akadályoztatandja; mi ha mégis bármeílyik 
részről csakugyan mutatkoznék : az, az egyház-
megyei gyűlésre fölterjesztetvén, — kiküldöttség 
ál'al azonnal megorvosoltassék. 

II. A' képviseleti rendszer természete hozza 
magával, mikép az egyházmegyében a' kormány-
szék a' törvényszéktől egészen elkülöníttessék, 's 
köre és tagjai mindkettőnek meghatároztassanak. 
Nézeteink szerint p. o. 

1. A' kormányszéknek rendes tagjai lennének: 
az egyházak általános szavazati többségével meg-
választott egyházi és világi elnökök 's tanácsbi-
rák, kiket különben is az egyházak közbizodalma 
tisztelt meg hivatalos állomásukkal, ezeknek száma 
az e.megyebeli egyházak számához képest az el-
nökökkel együtt 8nál kevesebb, és 12nél több 
nem lehet, kik közöl mindazáltal 7-nek jelenléte 
elegendő az itélethozásra, és minden egyház egy 
világi és egy egyházi utasítással ellátott követe, 
kik egyiránt elhatározó szavazattal bírnak. Sza-
badságukban álland pedig az egyházaknak bármi 
idegen, de legalább ugyanazon e.kerületbeli világi 
tagot is, kiben közbizodalmuk öszpontosul, megvá-
lasztani : ugy mindazáltal, hogy ugyanazon egyén 
több egyházak követe nem lehet. Ezeknek követ-
keztében jegyzőkönyvileg kimondandónak véli 
azt a' választmány, hogy: 

a) E' közgyűlések, mint minden egyházi t a -
nácskozások, teljes nyilvánossággal tartandók. 

b) Szabad intézkedésére hagyatik minden egy-
háznak ezen gyűlésekre, valamint követeket kül-
deni, ugy azokat költséggel is ellátni. 

c) Ha nem kivánand bármelly egyház ezen 
szép jogával élni 's képviselő által közügyeink 
kormányzatába részt venni: a 'meg nem jelentek-
rei minden ügyelet nélkül mindenkor a1 jelenlevők 
határoznak. Működése körébe pedig tartozand-
nak e' közgyűlésnek: 

a ) Magát, bármi tagja hiányozzék is, kiegé-
szíteni. 

b) Minden egyházmegyei tiszteket választó 
szavazatokat, — ki nem zárván innen az esperesi 
és segédgondnok-választásokat tárgyazókat is, — 
fölbontani, 's a' többséget, mikor van, kijelenteni: 
ellenkező esetben pedig a' viszonylagos többséget 
nyerteket a' gyűlésen jelenlevők közt új szava-
zat alá bocsátván, a' dolgot a' hely színén jelen-
lévőkkel titkos szavazás által eldönteni. Az espe-
reseknek és segédnokoknak választása mindaz-

által az e.kerületi gyűlésre tudomás végett föl— 
terjesztendő. 

c) A' megelőzött gyűlés j.könyvébe foglalt 
tárgyak közöl, a' nem törvényszékre tartozók 
miként lett teljesítéséről számot kérni az illetőktől, 
's ha valamelly tárgy be nem végeztetett, iránta 
újabb intézkedést tenni. 

d) A' bevégezett egyházi látogatásról szóló 
jelentés pontonként olvastassék föl, 's a' törvény-
szék eleibe nem tartozó tárgyak itt intéztessenek 
el, vagy vétessenek tudomásul. 

e) Elnök urak azokról, miket időközben, a' 
körülmények úgy kívánván, hivataluk körében 
müveitek, tegyenek a' közgyűlésnek kimerítő j e -
lentést; a' gyűlés pedig hozzon irántuk hatá-
rozatot. 

f) Az időközben érkezett parancsok, e.kerü-
leti j.könyvek közérdekű pontjai, püspöki f ő -
gondnoki és egyéb levelezések vétessenek föl , ' s 
végrehajtásukra nézve tétessenek meg a* szük-
séges rendelések. 

g) A' papi és tanítói hivatalra fölvétetést k é -
rő egyének tudományos és erkölcsi minőségeik 
megvizsgálása, 's képességök megbirálása, a" 
közgyűlést illetvén, a' bekebeleztetés és kibocsá-
tás is itt vitessék véghöz. 

h) A' kebelbeli gyülekezetek iskoláiról 's ne-
tán létező e. megyei középiskoláról a1 fölügyelői 
jelentések, nem különben a' kerületi főiskolát é r -
deklő minden tárgyak 's általában minden iskolai 
és nevelési ügyek az illy közgyűlésen lesznek 
fölveendök. 

i) Az egyházmegye mindenféle pénztárai "s 
fölügyelése alatti alapítványok állapota 's száma-
dásai az illy közgyűlésen vizsgáltassanak meg. Itt 
utalványoztassanak a' nagyobb és nem rendes 
pénztári kiadások, 's a' jövőre szolgáló költség-
vetés és a1 szükséges pénzek mikénti megszerzé-
se is itt határoztassék meg. 

k) Az egyházkerületi azon évben tartandó 
gyűlésekre küldendő egyházmegyei követek szá-
mára innen adassék utasítás. 

1} Minden folyamodások, akár segedelmezést, 
akár más kérelmet magukban foglalók, mennyiben 
a' megelőző pontok alatt még nem érintettek, 
vagy tanácsszék eleibe nem tartozók, itt vétesse-
nek föl *s intéztessenek el. 

m) A' j.könyv — habár rövid vázlatban is — 
megerösítessék 's hitelesíttessék. 

2. A tanácsszék rendes tagjai lennének a1 

consistorialis tagok, kiknek munkálódási körükbe 
tartozand: 

a) A' bíráskodást kívánó egyházi ügyek egy-
háztörvényeink szerinti elintézése. 

b) Az egyházi fegyelem gyakorlata. 
c) Viszás házasok második fokozati békitése. 
d) A' megürü't papi és i. tanítói helyek fenálló 

törvényes gyakorlat szerinti betöltése vagy a' 
betöltöttek közt szükségeseknek itélt változtatások 



Jegyzés Mindezek — mint minden gyűlési 
tárgyak is — teljes nyilvánossággal tárgyalta-
tandók ugyan : mindazáltal a' helyváltoztatási el-
járások , valamint minden itélethozások is csupán 
a' tanácstagok jelenlétében történendök; ugy 
szinte a' botrányosabb esetek alkalmával — de a' 
miket, mint iilyeket, mindenkor a' tanácsszék ha-
tározand el — a1 halgatóság a' törvényszéki te-
remben jelen nem lehet. 

III. Az egyházkerületben a' kormányszék az 
itélöszéktöl — de csupán a' kezelendő tárgyakra 
nézve, szinte elkülönítendő; amannak körébe 
minden csupán kormányzati: ezébe pedig min-
den szorosan bírálati tárgyak tartozván. Rendes 
tagjai az egyiknek ugy, mint másiknak lennének: 
az egyházak általános szavazati többségével vá-
lasztott superintendens és főgondnok urak: to-
vábbá f ő - é s aljegyzők, mindkét rendből; min-
den egyházmegyék esperesei és gondnokai, az 
egyházak szavazatával választott egy egyházi és 
egy világi küldöttei, kik a' kormányzatot illető 
tárgyakra nézve mindnyájan utasíttással ellátva 
's felelet terhe alatt jelennek meg; és végül 
az eddig elnökileg kinevezett egyházkerületi 
tanácsbirák. Hogy pedig némi közbejött elke-
rülhetlen akadály miatt egyik vagy inásik a' 
rendes tagok közöl elmaradni kénytelenitelvén, ez 
igen határozott szám ne hiányozzék: minden eset-
re egy világi és egy egyházi helyettes minden 
egyházmegyében ugy választassék, hogy az on-
nét megjelenendök bármellyike gátoltatván az 
elmenetelben, ezek helyét betölthessék. 

Végül: az esperes- és gondnokválasztást ille-
tő szavazatok fölbontására nézve véleményünk 
oda járul, mikép azt az iiletö egyházmegye, mint 
a' mellyet ezen ügy legközelebb érdekel, jog-
szerüleg gyakorolhatja; 's csupán a' történt vá-
lasztás iránt tegyen az egyházkerületi gyűlésre 
szükséges jelentést. Költ mint fönebb 

Végzés. Minthogy ezen, elveiben ugyan ta-
gadhallanul üdvös és jótékony irányú, képviseleti 
rendszer az eddigi kormányzati rendszertől sok 
tekintetben eltér, és jegyzőkönyvileg is méltán 
neveztetett gyökeres átalakításnak, bár intézke-
déseit, dicséretes szerénységgel csak ideiglene-
seknek és egyházi kormány rendszerüeknek, csu-
pán a' négy egyházkerület által közzsinaton le-
endő módosításáig kívánja érvényeseknek tartani 
és tartatni: méltányosnak 's czélszerünek ítélte 
egyházkerületi tanácsunk közönsége ezt , ennek 
életbeléptetése előtt, egész terjedelmében, va-
lamint az egyes egyházakkal, ugy minden egy-
házmegyékkel vélemény-adás végett közölni. 
Rendeltetik tehát, hogy közöltetvén e' munkálat 
minden egyes ekklézsiákkal, ezek tartsanak nép-
gyűlést, és itt e' tárgyat fölvéve 's megvizsgálva, 
tegyék irásba helyeslő vagy nem helyeslő akarat-
jaikat; ezt illő hitelességgel felruházva adják be 
az illető egyházmegyei közgyűlésre, de a' melly 

már a' képviseleti elvek szerint szerkesztetve, az 
egyes kebelbeli egyházak egy világi és egyházi 
követeikből is alakítandó. Az ekkép szerkesztett 
megyei consistorium a' beküldött nyilatkozatokból 
vegye ki a' kebelbeli ekklézsiák általános többsé-
gének közakaratát, és ezt kisérve a'saját egyház-
megyei consistoriuma nyilvánított helyeslő vagy 
nem helyeslő akaratjával adja be a' közelebbi 
egyházkerületi közgyűlésre, melly valamint az 
egyes egyházak közakaratját, úgy az egyházme-
gyei kormányszékek nyilatkozatait is kellőleg 
méltányolva, életbe 's gyakorlatba léptetendi, ezen 
egyházi és egyházmegyei általános többségetnye-
rendő uj kormányrendszert. 

ISclsö-somogyS egyházmegyei köz-
gyűlés. 

A' b -somogyi egyházmegye február 25. 26. 
27. napjain, a 'megye vég-szélén, Aszalóban tartá 
szék-rendező nagy-gyűlését , — rendes világi 
elnökünk meg nem jelenhetvén, erre a' gyűlésre 
helyettes elnökül elválasztott t. Sárközi Albert első 
alispán, és nt. alesperes Matolcsi Sándor urak el-
nöklelök alatt. — A' sáros út 's alkalmatlan idő 
daczára is szép számmal jelentek meg egyháziaink: 
ezek résziről hát részvétlenség ellen nem lehet 
panaszunk. Azonban szivünkből fájlaljuk, hogy 
néhány világi ülnökünket körünkben és székük-
ben nem láttuk: pedig kettő közölök a' gyülés-
tartás helyéhez nem messze lakik; s ha mi költ— 
ségtelen és távol-lakó közpapok elmehettünk, 
iszákunkban vivén kemény mindennapi eledelün-
ket: hát ök, kikre gazdagon ellátott asztal vára-
kozott, nem jöhettek volna-e el? - - D e térjünk 
a' dologra: 1) Közkedvességü alesperesünknek 
gyűlésünket köszöntő beszéde után, a' csurgói 
iskola pénztárát, számadásait vizsgáló számvevői 
hivatal beadván jelentését, elkedvetlenedve értet-
tük, hogy régibb időkből a' professori ház építte-
tése körül forgolódott t. egyén számadásai ellen 
néhány igazságos kifogás tétetett: mirenézve a' 
felelet tőle beváratik. — Szíves köszönettel tar-
tozunk ezért tek. Kozma Ferencz urnák, ki gya-
korlati ügyességével, kitűnő szorgalmával, szi-
gorú pontosságával, a1 pénztár iránt különös 
ügyeimet fordított. — Gyámintézeti pénztárt ke-
zelt, tiszta-keblü pénztárnok t. Körmendi Sámuel 
a' felelet terhétől fölmentetett. Fogadja nyilvános 
köszönetünket azon sok évi munkáságaért, mely-
lyeken át, azt kezelni szíveskedett! Ezután a' 
mostani gyámintézeli pénztárnok urnák, nem kü-
lönben az egyházmegyeinek számadásai leltek 
megvizsgálva és helybe-hagyaltak. — 2) Az 
ezüst fizetés tárgyában, a' t. n. vármegyének, 
mellynél fogva a1 nm. m. k. Htartó tanács rende-
letét végre-hajtatni 's helységenként köröztetni 
rendelte, köszönet mondatott: az egyházakra 
nézve pedig határoztatott, hogy lélek-pénzbeli 



tartozásaikat az 1799. előtt eredetileg ezüst pénzé-
ben megígért értékbe fizessék. — 3J Az absolut 
többség kivítta a' maga diadalát, mert a' jegyzői 
hivatalokra, mellyek mult évben szavazatok rela-
tiv többségével töltettek b e , új szavazat rendel-
tetett, 's azon két-két egyének, kik mult évben 
legtöbb szavazatot nyertek, szavazatra kitnzettek, 
u. m. t. Boszniai Sándor és Sarkadi Károly a' fő, 
t. Barakonyi Kristóf és Mezei Pál az aljegyzői 
hivatalokra. — 4 ) ATíon indítvány, hogy a meg-
ürült egyházak, ne idő-közben, hanem az egy-
házi év kezdetén töltessenek be, határozattá lett. 
— 5 ) Az egyházi hivatalra menendökre nézve, 
az e.kerület megkéretik, hogy az eddigi, öt rend-
beli vizsgálat helyett, idő- 's költség-kimélés te-
kintetéből, szigorúbb kettőt, úgymint e.megyei és 
kerületit rendeljen. — 6) Az egyházlátogatásnak 
3 évben egyszeri tartása, mint szintén a' hely-
változásnak a' sz.-György naprai áttétele ke-
rületre tel fog terjesztetni; addig pedig, míg erre 
valami határozat lenne , az e. látogatások az év 
kedvező szakában fognak ezután tartatni: de azon 
indítványa hogy hatályosb eljárás kedveért, világi 
ülnökök is vegyenek részt a' látogatásban, visz-
hangra nem talált. — 7) Egy irt. egyházi férfiú 
indítványára , nem különben néhány iskola-taní-
tónak írásban beadott azon kérelmére, hogy 
jegyzői hivatalok választassanak el a'tanítóitól, 
határoztatolt, hogy a' ns. vármegye ezt eszközölni 
kérettessék meg. — 8) Egy közpap a' papi tekin-
tély sülyedésének okait élénken festegetvén, ezt 
nem annyira a' fizetések csekélységében, mint 
abban kérésé , hogy fizetéseik nem egyszerre, 
hanem apródonként, évről évre halasztva, fizet-
tetnek be. Határozattá let t : hogy a' díjlapok 
authenticáltassanak megyei bíróság által, 's fize-
téseik új év, azaz : télhó kezdetére beszolgáltas-
sanak.— 9) A"mult évben kinevezett választmány, 
a ' gyűlés-tartásra 'á annak költségeire nézve be-
adván véleményét, határoztatott hogy a v hivatal-
nokok kitartásaért nagy-gyüléskor a' pénztárból 
60 vft., kis-gyüléskor pedig 30 fizetessék: azon 
indítvány pedig, miszerint a1 gyűlések állandó és 
központi helyen tartassanak 's megyeház építes-
sék, viszhangra csak keveseknél talált; ambulál-
ni fogunk ezután is. — A' választmány a' gyűlés-
tartásba belé-hozta a' képviseletet is, 'solly kité-
te leket használt, rnellyeket korszerütlenségökért 
,>elő nem sorolók, — 10) A' superintendens-vá-
lasztást tárgyazó körlevél tárgyaltatván, ez sok 
észrevételeket vont maga után: a) Megemlíttetett, 
hogy többé olly körlevelek; mellyek ujjal mutat-
ják ki a' választandókat, el ne fogadtassanak: de 
e r re válaszollatolt, hogy főgondnok úr ezt a' pa-
lotai gyűlés határozata szerint tette, 's most lett a1 

fenakadás; mert a' j. könyv mind ez ideig sem 
'jött le: és igy a1 körlevélhez, ezen a* gyűlésen, 
hozzá-szólni sem lehetett, b ) Főgondnok úr a' 
fzavazat-bontásra egyház megyénket nem hítta 

meg, hanem a' gyűlés napját csak ugy adja hírül, 
— ezért nem lett osztán megyénk a' gyűlésen 
képviselve : de erre nézve sem lehetett semmit is 
határozni, nem levén kezünkben a ' j . könyv. Végre 
abban lett a' megállapodás: Megkéretik az e.ke-
rület, hogy 2 egyházi, 2 világi jegyzője levén, a* 
j. könyvet a* gyűlésen hitelesítse s annak lékül— 
dését többé illy későre ne hagyja! — 11) A' j á -
kói fiók-egyház iskola-tanítót kérvén , díjlapja > 
felolvastatott,, 's az anya egyházzali egyezésre 
utasíttatván, kérelme megadatott. — Nem a' há-
lálkodás, hanem a' méltányló tisztelet parancsolja, 
hogy a' jákói t. közbirtokosság közöl, különösen 
kiemeljem t. Csépán Antal urat, megyénk érdem-
teljes ülnökét, ki hasznos munkálatival bizodal-
munkat gazdagon jutalmazza, kinek felszólítására 
buzdult fel Jákó iskola-alapításra. — Isten éltesse 
öt, és óhajtjuk, hogy hasson közbirtokos társaira, 
's ébresszen bennek vallás és egyház iránti na* 
gyobb szereteteti — 12) Az egyház-látogatás j . -
könyve olvastatván, örömmel értettük, hogy gyü-
lekezeteink nagyobb részében jó rend uralkodik. 
— 13) Következett most az iskola-tanítói hiva-
talra bekebelezendök nyilvános vizsgálata 's bi-
zonyság-leveleik megnézése: választmányi tagok, 
névszerint t. Nagy János, Vincze Sámuel, Kovács 
József és Kacsóh Lajos urak, vitték ezt véghez. 
Öten állottak elő, hiányosnak egy sem találtatott: 
de csak kettő lett bekebelezve, mert három ma-
gános bizonyság-levelet igen is, de iskolait nem 
tudván előmutatni, annak megszerzésere utasítat-
tak. — 14) Helyosztás kezdeteit meg. — A' kál-
mán-cschi halál által megüresült egyház, szabad 
választási jogánál fogva, jóllehet csak a' jövő év-
ben vihet még magához rendes papot, a' eortes-
kedések eltávolítása tekintetéből, meghivá papjaul 
t. Kacsóh Lajos csurgói oktatót, mit ö, az esperesi 
egyezés is hozzá járulván, el is fogadott. — Papi 
változás csak 3 lelt, mi értelmi haladásra és arra 
mutat, hogy szaporodik a ' papi hivatal fontossá-
gát méltányló egyházak száma. — Sok időt elvont 
iskola-tanítóink cserélgeltetése, ez számosabb le-
vén. — Kérdésbe tetetett, hogy miért van ez a" 
gyakori tanítói változás? Én erre röviden csak 
ezt felelem: Nincs ösztön-jutalom, nincs jövede-
lem , miből természetes következés a* tanítónak 
elaljasodása; ebből ismét az egyháznak ellene 
való panasza, 's vele meg nem elégedése: de h i -
szem, hogy az ido lelke megilletendi azokat, kik-
hez ez ügy felsóhajt. 

Végre a1 jegyző-könyvek meglőnek hitele^ 
sítve, 's ezek uián elmondhatom, hogy mi élünk! 
's e' haladási életnek nálunk az értelmiség, köz-
ügy iránti részvét, jó-akarat, az okos szabadság-
nak, vallásunk 's egyházunk iránti szeretetnek 
szelleme a' mozgatója! Mi megértettük a' szer -
kesztőnek e' Lap elsőbb számában „Egyesüljünk" 
czím alatt közre-bocsátott értekezését; mert tu-
dok egyént , ki ezelőtt a' szeretet törvényeiről 



megfeledkezve, kor- paptársával kész volt 
alaptalan súrlódásokat kezdeni, 's e' súrlódásokkal 
elnökeink béke-törését fárasztani: de most a1 

gyűlés színe előtt jobbját békűlésre nyújtotta. 
Vajha az ígért béke mind-végig tartana! 

M e z e i P á l , 
k.-bajomi lelkész. 

A.^zempléni helv. vstételii egyház-
megyei közgyűlésről. 

E' közgyűlés f év fébr. 26. 27. 28-ik napjain 
S.-Patakon, mint már állandó helyén, tartatott. — 
Kit ne érdekelne a' vállás és egyház ügye ? ki ne 
kisérné, hol módja van, éber figyelemmel a' ta-
nácskozásokat annak állapotáról? Ezen közrész-
vétet tanúsítá a' gyűlés szokatlan népessége, ám-
bár a' helybeliek abban nagyon kevés részt vet-
tek. Az ülések a' parochián tartattak: de e' rész-
ben óhajtandó, hogy azoknak helyeül a' főiskola 
tanácstereme választatnék, melly arra elég tágas, 
csendes; 's ekkép a' helybeli lelkipásztor is meg-
kíméltetnék azon alkalmatlanságtól, mellynek most 
egész háza ki volt tétetve. Különben S.-Patak, 
mint fekvésére nézve is középpont, ez egyházi 
megyében Iegczélszerübben választatott ezen köz-
gyűlések állandó helyévé. 

A'mi a'jelen gyűlés tanácskozásait illeti: azok 
leginkább egyes egyházak szokott bel viszonyai 
körül forogtak, 's nem annyira a' lelkipásztorok, 
ámbár úgynevezett osztó gyűlés volt, mint inkább 
az iskolatanítók egy helyről más helybe lett át-
Tendelését illeték ; 's nem volt váratlan azon pa-
nasz, hogy az egykor virágzó, de most elszegé-
nyült Hegyalján még a'legfényesebb egyházak is 
rendetlenek a' fizetésben 's jobbadán tehetetlenek 
fentartani magokat ugy, mint eddig. Ezeket, mint 
helybelieket, mellőzve, tétettek e' gyűlésen több 
olly határozatok 's indítványok, mellyek ezen 
egyházmegyestatisticájára,'saz Összes protestáns 
egyház jogaira 's viszonyaira nézve köz-figye-
lemre méltók. 

lllyenek 1) a' megyei kormány kiegészítése; 
2) a' vallás dolgában hozott 1844. 3-dik t. cz. 
felett támasztott némelly kérdéseket illető tanács-
kozások. 

I. A' mi a' megyei kormány kiegészítését 
illeti r tek. Tótpdpay Zsigmond világi táblabíró-
nak szavazatok többségével még a' mult közgyű-
lésen elválasztatván, hit-letétel után széket fog-
lalt. — Majd a'főjegyzőre beadott szavazatok bon-
tatván fel, 36 szavazattal t. cz. Szekeres János lűczi 
lelkipásztor a' köz-bizodalmat köszönve 's ígérve, 
hogy ha tehetsége engedendi, annak megfelelni 
igyekezendik, a' főjegyzői tollat átvette;'s ekkép az 
aljegyzői hivatal megüresülvén, annak betöltésére 
a' szavazatok beküldése a' jövő közgyűlésre el-
határoztatott. Végre még egy világi táblabiróra 

beküldött szavazatok is félbontatván, azoknak 
többsége t. KlóbtiSiezkij Aridfás urat tiéztefé. 

Ezekután t. cz. Lovas Pál, mint helyettes és-
peres 's egyházi elnök, félblvástatá tek. Puky Ist-
ván segédgondnok levelét, kirtek elnöki székét 
tek Pilisi Menyhért, mint legidősebb táblabíró, 
tölté be. — Levelében a" köztísztelétü, ritka, ö'n-
zetlen's lankadatlan-buzgfálmú hív gondnok lélki-
ösmeretesen számot adva minden rábizottakról, 
benső lelkesedéssel emlékézve vissza azon 14 
évekre, mellveken mint e. táblabíró, és azon 28 
évekre, mellyeken mint segédgöhdnok, megvetve 
míhdfen más polgári hivatalt, fényt és dicsőségét, 
ezen e.megye javára szolgált, érzékenyen vesz 
búcsút az egyházi megyétől, változatlan akarattal 
lemond, leginkább kora gycngeségemiatt, segéd-
gondnoki hivataláról. — A' leriiondáslez alkalom-
mal egészen váratlanul *s a' töegye jelen állásá-
ban igen kedvetlenül lepte meg az egész gyűlést^ 
— Nincs senki, még ellene sem, ha ugyan lenn© 
ollyan, ki a tisztelt férfin érdemét ne ismerné, 's 
meg ne vallaná, hogy azon legnemesebb önfel-
áldozás, mellyel mind a1 természettől dúsan nyert,, 
és szorgalma által jelesenkimüveit szellemi tehet-
ségeivel , mind világi javaival minden küljutalom 
nélkül olly számos éveken á t , az emberiség ne-
velését, a' tudományt és vallásosságot ritka buz-
galommal 's ügyességgel, mint még b. e. néhai 
Vay József fögondnok növendéke, később hivata-
los segéde, előmozdítani törekedett, legőszintébb-' 
tiszteletre 's legbensőbb hálára méltó, érdeme 
jutalmát e' földön emberektől nem, hanem csak.' 
a1 sziv belső édes tudata által — de majd az é g -
ben az igaz bírótól teljes mértékben veszi. BáH 
mennyire ohajtá is az egész gyűlés, hogy ezen.! 
lemondás most legalább ne történt volna: azoiK 
még is megkellett nyugodnia; küldöttség nevez te -
tett az érdemdús férfiú tiszteletére, 's elhatároz-
tatott, hogy a' gondnoki hivatal betöltése végetá 
szavazásra szójítassanak fel az egyházak. 

MoSt már az egyházmegye egyházi és világi] 
rendes elnök nélkül maradván, méltán ébredt föl 
azon vágy 's tétetett az indítvány, hogy a' mái" 
ezelőtt nagy többséggel elválasztott esperes t. cz. 
Somosy János helybeli hittanoktató hivatnék meg 
ezennel a' gyűlésbe 's foglalná el érdemlett elnöki, 
székét. De ez ügy már ezelőtt olly térre utasítat— 
ván, hol a' megyei önállás függőben van, 's az 
elválasztott esperes a' meghívást el nem fogad-
hatná : a' gyűlés jelenleg nem is hivá meg tanács-
kozásaiba, hanem olly határozatot tett, minél fog-
va mind a' főtiszt, egyházkerületi közgyűlés teljes 
tisztelettel kéretik, ne fosztaná meg e' megyét 
elnökétől 's erősítené meg elválasztott esperesét 
díszes hivatalában, mind Somosi János, mint me-
gye követe, az e.kerületi gyűlésen e' czélból j e -
lenjék meg. 

II. Másik nevezetes tárgya volt e' gyűlésnek 
a* vallás dolgában alkotott 1844-ki 3-dik t.czikk, 



mellynek némelly szakaszai felett már eddig is i 
támasztott kérdésekre világos utasítást kértek a' I 
gyűléstől több buzgó lelkipásztorok. 1 

Az e' tárgyban azonnal k nevezett küldöttség 
másnapra beadván véleményét, ennek megvizs- i 
gálása szükségessé tette az egész vallásos tör- i 
vényczikk felolvasását, mellynek hallására, a' mul-
tak bús emléke, a' már annyiszor megcsalatott r e -
mények kétes sejdítése 's némi aggodalma mellett 
is, azon édes bizodalom lelkesité a' gyűlést, hogy 
a1 keresztyén vallás karjain fejlődő emberiségben 
a' szeretet a' gyülölségen, szeretetlenségen, az 
igazság az igazságtalanságon diadalmat vesz bi-

» zonnyal, 's meghatároztatott, hogy az egész va l - , 
lásos t.czikk betűről betűre köröztetvén, minden 
egyházak jegyzökönyvébe beirattassék hiven, sér-
tetlen megtartása végett, a' királyi felség 's a' 
haza nagyai 's képviselői iránt ezen törvényczikk 
alkotása állal is méltán megérdemlett legmélyebb 
tiszteletre 's kész engedelmességre intö's buzdító 
beszéddel a' gyülekezet előtt felolvastassák min-
den lelkipásztorok által. 

Majd szakaszonként olvastatván a' törvény-
czikk, a' többek közt azon szakaszára, melly sze-
rint a vegyes házasságok a' protestáns lelkipász-
torok által is érvényesen köttethetnek: előadat-
ván, hogy a11. cz. catholicus klérustól méltán le-
hete ugyan várni, hogy a' királyi felség és haza 
rendeletéhez képest ezen törvényczikk czélját ré-
széről is nem akadályozni, hanem előmozdítani 
fogja; azonban már eddig is adván elö magokat 
esetek, midőn a' bejelentett vegyes házasokat a' 
t. cz. klérus vagy kihirdetni, vagy ha ki voltakis 
hirdetve, hirdetésökröl bizonyítványt adni nem 
akart, ekkép a'törvényt kijátszani, a' lelkek nyu-
galmát feldúlni, a' szeretet lánczait a' honpolgá-
rok között elszaggatni törvény ellenére merész-
lé-, nyilvánítatván, hogy a' királyi felség a* haza 
szent törvényeit kijátszatni bizonyosan nem en-
gedendi; azon kormány, melly a' honi törvények 
""s intézmények megvetéseért nemésak protestáns 
papokat, hanem hatalmas püspököket is mozdított 
el hivataluktól, most is bir hatalommal, hogy bár-
kit vagy bár melly testületet is a' haza üdvös é 
igazságos törvényei iránt tartozott tiszteletre s 
engedelmességre kényszerítsen: — az előterjesz-
tett akadályok elhárítására a1 törvény-szellemé-; 
ben elhatároztatott, hogy ha a' vegyes házasulan-
dók a1 protestáns lelkész papi szolgálatát kivá-
nandják , két hites tanú azon bizonyítása mellett, 

jhofíY az illető parochus a' kihirdetésre rendesen 
megkéretett, de azt megtagadta, vagy a' történt 
kihirdetésről bizonyítványt adni nem akart, a ' szo-
básban levő protestáns liturgia szerint, akar a' vő-
legény, akar a' menyasszony legyen pro' t estans, 
minden aggodalom nélkül eskesse össz^, _ Ezen 
házasságok megkötését maga a' törvényhozó test 
bizván a' protestáns lelkészekre, 's kötésök mó d-
járól s föltételeiről semmit sem határozván ; t e r -

mészetes, hogy azoknak megkötése körül a' pro-
testáns lelkész csak azon akadályokra és szabá-
lyokra ügyelhet, mellyekre, mint protestáns pap, 
vigyázni tartozik, mert ha a' klérus ebbeli kíván-
ságaira, canonaira 's egyházi rendeleteire tartoz-
nék figyelmezni: ugy vegyes házasokat ritkán 
vagy soha sem fogna esketni, az összes klérus 
legfőbb és legújabb szabálya az levén, hogy ve-
gyes házasságot térítvény nélkül papi áldással 's 
ünnepélyesen megerősíteni nem szabad. — AT 

többféle atyafiságokat, sógorságokat, mellyek 
Ausztriában sem akadályai a' házasságoknak, pro-
testáns pap tudni nem tartozik, azok tehát a' v e -
gyes házasságoknak Magyarországon sem lehet-
nek akadályai, midőn ezek protestáns lelkész előtt 
köttetnek. Különben a' t. cz. klérus kegyétől fűg-
gesztetnének fel, 's a' törvény czélja 's rendelete 
impedimenta quaepiam quocunque sub praetextu 
ponere cautum esto — mint eddig, ugy ezután is 
sokféleképen kijátszatnék. 

Az átmenetre nézve előadatván azon eseí, 
miszerint egy kalholicus ifjú bejelentvén átmenni 
kivánó szándékát t. cz. parochusának, ez azt nem 
teljesíthetőnek 's törvény elleninek nyilvánítá 
azért, mert a' katholicus szüléktől származott ifjú 
nincs még egészen 18 esztendős. — Az átme-
netre semmi életidő határozva nem levén a' tör-
vényben , az ifjú eddig is a' reformata vallásban 
nevekedvén, most nyilván kívánván annak szer-
tartásaiban részesülni, egyezöleg határoztatott, 
hogy a'törvény jótékonysága a' 18 esztendőn alul 
levő személyekre is kiterjed. Kimondatott, 
hogy a1 római katholicusokon szintúgy a' görög, 
mint a' diák szertartású hatholicusok is értetnek. 
— Egyébiránt ezen 's a' több idetartozó indítvá-
nyok 's határozatok a' főtiszt, egyh.kerületi köz-
gyűlésre fölterjesztetni rendeltettek, 's annak j ó -
váhagyása után adni tudtul minden lelkipásztorok-
nak , hogy magokat azokhoz tartsák. — E' tárgy 
feletti komoly vitatás alatt, némelly eddigi nyoma-
tás igájába beszokott egyedek aggodalmai elle-
nében, édes éleményt nyújtott a'léleknek hallania' 
honi egyházi történet- 's törvény-könyvből, az 
igazság és szeretet eszméiből, széles ismerettel 's 
józan Ítélettel felhozott erősségeket 's felvilágosí-
tásokat, Z — y. 

Felsö-Szabolcsliól. 

Helyosztó gyűlésünk tartatott Berczelen mart. 
11 —14. esperesi elnöklet alatt. 1) Elnök úr ima 
után elöadá, miként januar 3-kán gyűlést tarta 
Tason, hol a' főjegyzőre összeszedett szavaza-
tok felbontatván, 49-el 44 ellen főjegyzővé 
Keresztúri János ülnök választatott. Megjegyez-
tetvén , hogy gyűlésnek azt el nem ismerhet-
jük, mert körözve nem volt — csak az ülnö-
kök és a' két kijelölt hivattatván meg magány 



uton — de minthogy szavazatokat választ-
mány is bonthat, munkálkodását érvényesnek 
tekintjük, jövőre azonban elhatároztatott, hogy 
minden, bármelly kis-gyülés, ha abban közügy 
tárgyaltatandik, jó előre köröztessék. — 2) Egy 
világi ülnök egész erélylyel szólalt fel, miként ö 
kívánja azon harmadévi határzatunkat életbe lép-
tetni, melly szerint a1 háromszor helyes ok nélkül 
gyűlést mulató, vagy azt végig nem váró hivatal-
nokok lemondok gyanánt vétetvén, helyök betöl-
tésére szavazás rendeltessék. J>e kijővén, hogy 
jegyzői zavaraink, vagy talán túlságos gyöngéd-
ség miatt e' határozat mindeddig köröztetve nem 
volt , tehát ezúttal nem foganatba vétetni, csak 
köröztetni rendeltetett. — 3) A' háromféle sza-
vazat bontása időnyerés végett választmányra bí-
zatván, eredménye ez: világi ülnökségre 21 sza-
vazat volt a' legtöbb, igy tehát átalános többsé-
get senki sem nyervén, kijelöltettek Elek Mihály, 
Somosy Ignácz, Bay Ferencz és Bónis Sámuel 
Azonban itt nem lehet dicsérettel ki nem emel-
nem két egyház liberális szellemét, melly Zoltán 
János köztiszteletü volt első alispánunkra adá sza-
vazatát, noha jól tudá, hogy rom. catholicus. A' 
legkitöröbb „éljen" lölté be az egész teremet 
ennek hallatára s nyilvános lön, hogy ha ö rá 
törvényszerüleg lehetne szavazni, most kijelö-
lésre nem volna szükségünk. Papi ülnökségre 
szinte nem levén átalános többség, minthogy a' 
legtöbb szavazat 33 volt, kijelöltettek: Tót József, 
Bodnár Gábor, Szondi László, és Almásy István. 
Aljegyzőségre a' legtöbb szavazat volt 18, utána 
mindjárt 17; de minthogy, egy régi határzat nyo-
mán, erre csak viszonyos többség kívántatik, ki-
jelölés nem lett, hanem Soltész Gedeon, nyírbátori 
pap, jegyzővé kikiáltatott. — Minthogy pedig most 
a' látogatóság kötélyévé volt téve a' szavazatok 
legpontosb összeszedése, még sem bírták mind 
begyűjteni; határoztatott, hogyezután a' künma-
radt szavazatokra ügyelet nem lesz, hanem az 
átalános többség csak a' bejött szavazatokra érte-
tik , 's a' nem szavazó egyházak semmire sem 
büntettetnek csupán köröztetni fognak. Megje-
gyeztetvén, hogy többé a' látogatóságra ne bizas-
sék a' szavazatok összeszedése, mert . . . . mert 
. . . talán jobban tirdná az indítványozó ur okát 
adni, mint én. - 4) Egyházkerületi leirat olvas-
tatott, melly rendeli, hogy ha a1 nö szül, férjével 
nem élvén, ha szinte az 10 évig külhonban 
katonáskodnék is — az anyakönyvbe semmi jegy-
zés ne tétessék, hanem csak írassék rendesen, 
mintha együtt laknának. — 5) Agentialis pénztá-
runk állása a' bevétel rovatában 22,206 Ft., kia-
dat 25,591, recurrent. bevétel 2,525, kiadat 
2050 Környékünkben a' leghallatlanabb vakme-
rőséggel dulong egy-rabló társaság, 's ha egyebet 
nem talál, a' szent edényeket is elrabolja. — 6) Ve-
csey József debreczeni igazgató-oktató számol a' 
szegényebb tanulók számára tett alapítmányok- s 

egyházaktól beadott életbeli segélyek kezeléséről, 
melly hogy elhallgattatna minden avatatlanságból 
vagy félreértésből keletkezett panaszokat, — kívá-
natos. — 7) Sós Fer. turai- és Vitéz Mih. halászi 
papok özvegyi pénztárunknak 40—40 pgöt aján-
dékoztak, mondhatnám, a' legönzéstelenebb czél-
ból, mert özvegyet vagy árvát maga után egyik 
sem hagyand. Ez utóbbi a' nyírbátori recloriá-
nak is hagyott 40 pgö ftot olly móddal, hogy 
az folytonosan a' kimenéskor többnyire pén-
zét len rectoroknak adassék 5 ft. kamatra, idővel 
pedig a' megnövekedendő öszveg kamata fize-
tésök pótlására fordítassék. -— Követendő példák 
némelly gazdag paptársainknak. — 8) Nem rég 
volt idő , midőn nálunk egy éven 10 pap is 
megholt, most csak egy: a' szentmártoni, melly 
ott, hol 12 káplán több év óta vár , ször-
nyen kevés. Mik folytak, mik nem ez egyház 
megnyerése végett, én nem tudom, söt minthogy 
jó előre meg vagyok fenyegetve egy világi úrtól 
replicával e' pontra nézve, rá hagyom az egésznek 
közlését, csupán annyit tudatván, hogy komorói 
pap Kis János rendeltetett oda. — 9) Iskolai nnítö 
változott mintegy 20. Képzeljetek egyéneket, kiket 
egy-két évnél tovább megszenvedni valamelly 
egyházban alig lehet, — 's egyházakat, mellyek— 
ben nagy szemtelenség nélkül éhen halhatni . . . 
minő válogatást tehetnek ezek ! Árverésnek ne-
vezhetném az egészet, csak azt lehelne meghatá-
rozni, mellyik a ' két fél közöl az áru. Most — a' 
mi hallatlan atyáskodó megyénkben — három ta -
nító maradt ki hibáiért, mellynek aligha évenkint -
folytatása nem következendik. — 10) Mint a' lá-
togatási ivekből kijött,a'szakasznokság(dekanság), 
jogával és terhével együtt, az egyházaktól elfo-
fogadtatott; de a* központi gyámintézel iránt 
semmi rokonszenv. *S ezt nekünk, kiknek a' kása 
iszonyúan megégette szánkat, roszul nem vehetni. 
Isten őrizz! hogy mi a' központosítást — másként 
erőegyesítést — üdvösbnek ne ismernők a' szét-
daraboltságnál, de feltétel alatt! Két kivánalunk 
vala egyházkerületünk irányában: egyik a' nyil-
vánosság , másik a' képviselet — még pedig a" 
mennyire lehet, a* föelvekre nézve utasitásos-
örömmel valljuk, hogy az elsőt immár csaknem 
teljes mértékben élvezzük, birnók csak a' máso-
dikat is, akkor ez üdvös terv nem fogolt volna 
egyetlen mentő szó nélküt nyugalomra tétetni. — 
11) Valahára győzött az elv a' helyi érdekék f e -
lett, 's ezutáni gyűléseinknek N. Kálíóban a' me-
gvet eremében leendő tartása közakarattal elhatá-
roztatott, azt föl sem birván tenni, hogy a1 megyé-
től ezt ki ne nyerjük; részleiek kidolgozására vá-
lasztmány neveztetett. Már jövő gyűlésünk is ju-
nius 10-kére oda rendelteti., mellynek legfőbb 
tárgyai leendvén az állandó gyüléstartás részletei, 
a' szakasznokságélelbe-léptetése, özvegyi pénz-
tárunk , papi ingók tüzkármentése, és a' zsinati 
választmány pótl(> munkálatai iránti intézkedések, 
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az egyházak fel lesznek szólítva képviseletről 
gondoskodni. T ó t P é t e r . 

V e g y e s e k , 
Külföld 

Főbb eseményeit »' r. kath. eiry-
házban 1844-ben. Mellőzve Orosz- és 
Lengyelországot, hol a'római udvarrali ismeretes 
viszonyok folyvást fenállnak; mellőzve Franczia-
országot, hol az egyetem 's papság közti harcz 
nincs még bevégezve; mellőzve Spanyolországot, 
hol a1 pága- 's papságnak ismét engedményeket 
kezdének adni: csupán Németországra szorítko-
zunk , a" mult évi főbb események közöl azokat 
emelvén előbb ki, mellyek 1) Csak magára a' r. 
kalh. egyházra vonatkoznak. Illyenek 1) a ' trieri 
bucsújárat. A1 trieri templom kincsei közt az id-
vezilö valódi *) szőtt kabátja őriztetik. Arnoldi, 
a' püspök, jun. 6-kán körlevelet bocsáttatott ki, 
tudatván, hogy e1 szent ereklye szemlélet- 's tisz-
telet-tárgyul ki fog tetetni 's 18-ik aug. óta majd 
két hónapig nemcsak Arnoldi megyéjéből, nemcsak 
százan vagy ezeren, hanem százezerek jövének 
Trierbe látni 's tisztelni a* kabátot, bűnbocsánatot 
's egészséget nyerni. 'S kik valának e' százeze-
rek? Tán csak pórok, telvék tudatlanság- 's ba-
bonával, tán csak betegek, kik, valamennyi gyógy-
kisérlet nem sükerülte után, mindenhez kapkod-
nak, mi csak némi kis reménycsillámot nyújthat? 
Nem, nemcsak ollyanok, hanem legműveltebb 's 
legfőbb rangú férfiak és hölgyek, papok és püspö-
kök, tudósok és írók, magas hivatalokban álló sta-
tusférfiak, egyházi történettanitók 's t. is Német-, 
Francziaország-,BeIlgiumbórs máshonnan. — 2) 
Ronge a' hivatalától megfosztatott 's egyházi átok 
alá vettetett r, kath. pap föllépte. Ronge János 
Grotthauból, hol segédpaposkodott, szabadelmü-
ségeért eltávolíttatatván, mivel nem akará magát 
a' kívánt vezeklésgyakorlatok alá vetni, hivatalá-
tól felfüggesztetek; azután, Laurahuta nevű hutá-
ban tanítóskodott. E ' közben megtörténik a' trieri 
kirakat és zarándoklat; Ronge sajtó útját Arnoldit 
teszi a' trieri búcsújárás következményeiért fele-
lőssé egész Németország, söt az egész ker. világ 
előtt. Szavai száz meg száz-ezernyi lenyomatban 
futótűzként a' legalsóbb, legnyomorubb kunyhó-
kig hatának el, magától a' szerzőtől sem gondolt 
tetszést aratva. Nemcsak egyházi, hanem majd 
minden politikai hirlap is hetekiglen majd minden 
számban utóhangjait hozák a' bátor felszólalásnak. 
R. papi törvényszék elibe idéztetett, hol excom-
municatio- és degradatióval fenyegették *s miu-
tán kinyilatkoztatá, hogy szavait vissza nem húzza, 
dec. 3-kán csakugyan excommunicálták és degra-

GiLdemeister és Sybel illy czimü munkát adtak ki : 
„Der heilige Rock zu Trier and die zwanzig aodereu 
nngeoáhten heiligeo Röcke " Közlő. 

dálták. Most Boroszlóban él egy munkával, hi-
valtaltól felfüggesztetése lefolytát elöadandóval, 
és egy felszólítással foglalkodva, mellyben az al-
sóbb r. kath. papságot 's világiakat Rómától füg-
getlen német kath. nemzeti egyház-alapitásra híjjá 
fel 's felszólítása Lipcsében egy íven már meg is 
jelent , a' fülbe gyónás, latin mise, téritgetés, 
papi nötlenség eltörlesztését, egyház-jobbitást, 
és a' vegyes házasságokból származott gyerme-
kek nevelése körül szabadságot sürgetvén ben-
ne. A' darmstadti ,,Valerlandu czimü folyóirat-
ban szinte hasonló felszólítás bocsáttaték közre 
egy német katholicus által. — 3 ) A sehneide-
mühli esemény, mellyet lapjaink idei 4-ik sz. He-
nyey Gyula megismertetett már. Ujabb stádiumul 
tekinthető ez ügyben, hogy a' schneidemühli új 
egyház számára adakozások gyűjtetnek, lépésé] 
helyeslő nyiltlevelek (ezek közt szép a' königs-
bergi, polgárok-, papok-, tanítók- 's tisztvise-
lőktől származott) intéztetnek hozzá, hitvallása 
lengyelre lefordíttatott 's Czerski megházasodott. 
E' tette igazolássaul nyiltlevelet adott ki, melly-
ben hasoncselekvésre szólítja fel az egész r. kath. 
papságot, többi közt mondván „Nyilvánosan is-
mételem állításomat, hogy sokkal vallásosb 's az 
isteni törvényeknek megfelelőbb dolog, túladni a' 
nötlenségröl szóló pápai törvényen 's elfogadni 
az isten parancsát; és ker. házassági szövetségre 
lépni, melly, megtagadván tőle áldását az egy-
ház, csak matrimonium clandestinum lehet. Igen 
óhajtható, hogy lakadalom vessen véget az egész 
papi nötlenségnek, melly többnyire csak elmé-
letben álhfct — Események, mellyek 11) a' prot. 
egyházzal is érintkeznek : 1) XVI. Gergely kör-
levele a' bibliai társulatok ügyében május 8-ká-
ról Lapjaink mult év 23. és 24-dik sz. köz-
lék. Különösnek kell lenni azon, sz. Írásból vett 
egyházi tannak, melly szükségessé teszi a' sz. irás 
olvasásának eltiltását. Azonban világosak az okok, 
mert Schneidemühl tisztán mutatja, minő gyümöl-
csöket terem a'bibliaolvasás 1 Egyébként a'bibliai 
társulatok barátaira jótékonyan hatának a' bergi 's 
lipcsei bibliaterjesztö egyletek közrebocsátott ün-
nepélyes tiltakozásaik a' szóban levő pápai kör-
levél ellen. — 2) A' vegyes házasságok ügye ed-
digi stadiumában maradott, nem igy 3) a' jezuiták 
terjedése, mi olly aggasztólag történik, hogy hir 
szerint három nagy hatalom panaszkodó jegyzé-
keket külde Münchenbe, mellyek következtében 
a' jezuitismus közlönyei Bajorországban szigorúbb 
censura alá voltak vetendök. Schweizban mik tör-
ténnek egyenesen a" jezuiták miatt, tudva van 
politikai hírlapjainkból (A. K. Z.) 

A' keletkező néiuet-katli. egr-
liáas. Említők már, hogy Ronge Romától füg-
getlen német-kath. egyház alapítására hivá fel 
hontársait; említők a' schneidemühli eseményt. E' 
két lépés roppant hatást eszközölt Németországban 
's kétségbe vonhallan ténynek tekinthető, hogy 



német szomszédink közt német-kath. egyház 
csakugyan keletkező-félben van. Kísérjük, uraim, 
e ' fontos mozgalmakat egész figyelmünkkel, mi 
pedig el-elmondjuk koronként, habár röviden, a' 
nevezetesb tüneményeket. Lássuk tehát Rongétl 
Öt Latussek, boroszlói fölszentelt püspök, m. é. 
dec. 4-kén, mint röviden érintők már, degradálta 
's excommunicálta. Ennek következtében irta R. 
„Felszólítását az alsóbb kath. papsághoz" és 
„Igazolásom" czimü munkáját. Mind a két irat 
Szászországban zár alá vétetett 's eltiltatott. Az 
„Igazolás végszavában többi közt ezeket olvassuk: 
„Elöadám nemzetem előtt életem folyamát 's elő-
terjesztém az okleveleket, hogy a' boroszlói vica-
riatus „Roma 's a' boroszlói székeskáptalan" czi-
mü czikkemért minden megidézés, kihallgatás, 
védelem nélkül (mi gonosztevőnek is megenged-
tetik) hivatalomtól megfosztott's becsteienitő bün-
tetésre elitélt. Ez okból nemzetem eleibe lépvén, 
panaszt emelek a' romai hierarchia 's ennek szolgái 
ellen, 's esengek, hogy a' boroszlói excommunica-
tióm és hivataltól felfüggesztetésem megszünteté-
sére szoríttassanak. E' váddal azonban nem csu-
pán személyemért lépek föl: az ugy nevezett alsóbb 
papságért, melly jogok nélkül van a1 magasbnak 
ellenében 's az egyházakért, mellyek szinte jo -
gok nélkül vannak a' papság ellenében. Végre 
föllépek az egész keresztyénségért 's nevé-
ben az egész keresztyénségnek , vádat emel-
ve a' romai hierarchia ellen, melly hamisan 
nevezi magát egyetemes egyháznak, hogy hiva-
tását, mellyet evangyéliom szab elibe, kihékeltetni 
's tökélyre vezetni az emberi nemet, nem teljesíti, 
'slb. Kikerüléséül a' végveszélynek minden nem-
zetnek erősen 's elszántan kell a'ránk toluló roszat 
akadályoznia. Föl tehát, német, franczia,britt, olasz 
és spanyol férfiak l rajta Európa 's Amerika fé r -
fiai! hatóságainkkal egyesülve fogjunk a' munká-
hoz , férfiasan, a' béke és szabadság munkájához. 
Az óra ütött, hozzuk be az igazság, világos-
ság > jogosság, erény, szabadság és szeretet, 
hozzuk be földünkre a' Krisztus igaz orszá-
gát!" — Többféle segedelmezésen kivül sok üd-
vözlő levelek is érkeznek Rongéhoz. Képzelhetni 
azonban, hogy a' ragalom is szórja ellene mérges 
nyilail, de védői is találkoznak. Igy péld. egy is-
kolatársa, szinte r. kath., a' sziléziai újságban le-
velet bocsáta közre, mellyben R. jelleme- 's egész 
magaviseletéről, melly erkölcsök tisztaságában, 
őszinteség- 's becsületességben, eltökélet- 's ben-
ne-bizhatásban szóval és teltei, igénytelenség- és 
szerénységben, valamint komoly studiumban mu-
tatkozott minduntalan, nyilt bizonyságot tesz. A' 
laurahulaiak ís nyilvániták, hogy R. nem kellemet-
lenségek mialt távozott el körükből, hanem azért, 
mivel ott m. é. aug. l - j é n iskola lépett életbe két 
tanítóval, ö pedig tovább tanitóskodni nem akart, 
Laurahutában csak ideigleni menedéket keresvén. 
Ez 's nem más okból hagyta el nov. 4-kén Lau-

rahutai, és gondolkozásban, monda' 
levél, szép, keresztyen v o l t , a' szónak igazi 
értelmében, növendékeinek Illy m^nyitványok 
mellett könnyen megmagyarázható, hogy elltnei 
megtámadásaikkal nem képesek öt útjában meg-
zavarni. Regenbrecht, kiről lapjaink most szólnak, 
's Milde nyilatkozataikkal csak elömozditák Ronge 
ügyét. Milde egyik a' boroszlói legfőbb városi hiva-
talnokok közörs igen tekintélyes férfi, a'boroszlói 
felvilágosodott katholicusok élére állott. R. excom-
municatiója után nyilt nyilatkozatban megmondáa' 
káptalannak, hogy minden müveit kathol. rongei 
nézetű 's kérdé tölök: igazi kalholihusok-e még 
vagy R. helyzetében vannak? Könnyű levén 
előrelátni a' feleletet, itt is nevezetes német-kath. 
egyház alakulhatand R. vezérlete alatt, mi meg is 
történt már 's jan. 19-kén Milde által átengedett 
teremben tartalék az első istentisztelet R. állal, 
kit az uj egyháznál alkalmazni szándékoznak. — 
R. felszólítása Elberfeldben is nagy hatást szült 
nemcsak a' prot., hanem a' kath. közt is. R. szá-
mára 500 tallér gyüjteték 's nagyobb ennél az, 
hogy itt is német-kath. egyház lesz. Húsz család-
nál több egyesült immár e' czélra. Már papot is 
szemeltek ki, a' ki a' legszorosabban hivő párthoz 
tartozik 's példája, e' hivatal elfogadása után, an-
nál nagyobb utánzásra találhatand, mire soha nem 
voltak kedvezőbbek a'körülmények, mennyiben a' 
papok 's világiak elégülellensége az egyházi kor-
mánynyal növekvő-félben van. Düsseldorfban is 
szinte német-kath. egyház alapítása czéloztatik. 
Hasonló tudósítások érkeztek Berlin- 's Drezdá-
ból. — így nem csoda, hogy a' figyelem most a' 
porosz kormányra van függesztve, beleavetko-
zik-e ezen mozgalmakba gátolólag, vagy j o g -
szerűen fenállóknak ismerendi el az igyen ke-
letkezett egyházakat? — Egyébkint a 'Ronge ál-
tal megpendített hitvallási viták ügyében megje-
lent 's folyvást megjelenő röpiratok közöl meg-
említendőnek véljük Gerlach, boroszlói semina-
rium igazgatóét e1 czim alatt: „Die römisch-ka-
tholische Kirchein ihrer Annaherung an die evan-
gelische Kirche" mellyben azt igyekszik bebizo-
nyítani a' szerző, a' refomalio mi üdvösen hatott 
a' r. kath. egyházügyek megjobbítására 's hogy 
óhajtható, miszerint a' legújabb eseményeknek is 
hasonló eredményök legyen. A' munka szabad-
elműen , de rút kifakadások nélkül van irva 's 
igazságokat foglal magában, mellyeket bajos vol-
na megczáfolni. — Most már pillantsunk Schnei-
demühlre! Csers&é megházasodtát már jelentők. Az 
esküvő jan. 16-kán volt megtörténendő. Grütz-
macher schneidemühli ev. pap dec. 29-kén kapott 
engedelmet Cz. házasságba léptetésére, 's azon 
ki is hirdette. Az engedelmet az egyházügyi mi-
nister adá. Az esketést Schulz superintendensnek 
Chodziesenböl kellene végrehajtania. Cz 's egy -
háza ohajlá ugyan, hogy az esketést Ronge v é -
gezze, ez azonban a' meghívást a' statushatóság 



engedelaie nélkül elfogadni JJZ 

egyhás R. fe\half>Ja,a*-iatd3ucl1 akart esedezni. Ez 
törtért-e, vagy pedig Schulz vagy Fischer sup., 
mint szintén hire volt, végzé az esketést, még nem 

* tudni. — Cz. személyéről azt olvassuk, hogy kül-
seje semmi különöst nem mutat, de mihelyt szó-
székre lép, más embert vélünk találni benne. Egész 
lénye át látszik változni; tűzzel 's magával raga-
dó ékesszólással beszél. A'részvét iránta Schnei-
demühlben 's körötte bámulatos. Majd az egész 
schneidemühli r. kath. község az ő istentiszteleté-
hez csatlakozott; ugy szinle Schneidemühl körül 
2 mföldnyiröl, sőt távolabb egyházakból is csak-
nem valamennyi kath. jár imaházába, melly a1 

hallgatók sokaságát már be sem fogadhatja. A' 
tísztviselöség Elberfeldböl érkezett tudakozódások 
következtében a' reform, 's Cz. részére nyilatko-
zott. Egyébiránt az új egyház naponként növe-
kedik. Karácson második napján az imaház zsú-
folva volt. Sok idegen azon óhajtással távozott, 
nálok is vajha az történnék. Istentisztelet után Cz. 
első kereszlelést végzett német nyelven, r. kath. 
szertartások nélkül. Azonban az új egyház tag-
jainak külviszonyai nem épen kecsegtetők, meny-
nyiben amazok szegény mesteremberek, napszá-
mosok, földmivelök, kik mindennapi kenyeröket 
kézmunkával keresik; a'vagyonosbak, azaz,azok 
száma, kik pénzáldozalot is képesek volnának val-
lásbeli meggyözödésokért tenni, igen csekély. E' 
körülmény dugába dönthetné a' szép kezdetet. Igaz, 
hogy élénk rokonszenv mutatkozik Cz. 's müve 
iránt mindenfelől, szép szavak, szives kivánatok 
azonban nem, csak tettek segíthetnek; de tettek 
sem fognak, ugy hiszszük , elmaradni, mert El-
berfeldböl máris 500 tallér küldeték az uj egy-
háznak, melly tavaszkor külön templomot építeni 
szándékozik. — Tudatjuk még olvasóinkkal azt is, 
mikép hire van, hogy a' berlini r. kath. papság, 
az orthodox egyház érdekeit védendő, heti folyó-
iratot kiadni szándékozik. Más részről a' reform-
párt érdekében is folyóirat jelent meg, mellyel a' 
kath. mozgalom elöharczosai 's más papok gyá-
molítnak (A. K Z.). 

Egyházi mozgalom itoroszlólian. 
Regenbrecht, törvényludományi szakban tanító a' 
boroszlói egyetemben, Latussek czimzetes püspök-
höz a' Prophet czimü folyóirat rendkívüli tolda-
lékában levelet intézett, mellyben elmondja, hogy 
a' rom. kath. magasb papság ujabb törekvései 
lelkiösmereti kötelességévé tették a1 nyilt fel-
szólalást. 'S levelét e'szavakkal végzi: „Igy bú-
csút veszek azon egyháztól, mellynek törekvé-
seit nem tudom Jézus szellemével összeegyeztet-
ni. Isten kegyelme segítsen tovább is I1' Hire jár, 
hogy e' levél kövelkeztében a' boroszlói székes-
káptalan rendkívüli gyűlést tartott, hol Regen-
brecht is jelen volt. A" czimzetes püspök, mond-

ják, arra kérte őt, hogy leveléf két hónapig vegyfr 
vissza, mert ezen idö alatt ez iránti tudósításra 
megérkezendnek Rómából az intézkedő parancsok. 
Regenbrechtet e' folyamodás Romába tisztán né-
met ügyben még inkább arra birta, hogy egy be-
tűt sem húzzon vissza. Mennyiben való e' bir, 
most még meg nem mondhatjuk. 

Helyte len határozat. A' németalföldi 
helv. hitv. egyház zsinatában daczára a' tagok 
fele legmakacsabb ellenzésének, azon határozat 
hozatott az elnök eldöntő szavazata segedelinévelr 
hogy az istenészet tanítói irott nyilatkozatot kö -
telesek magokról adni, miszerint nemcsak a' né-
metalföldi helv. hitv. egyház tana iránt hűséget és 
ragaszkodást Ígérnek, hanem le is kötök magokat 
a' zsinatot minden hitügyben birájokol azon fe l -
hatalmazással ismerni el , hogy felettök bíráskod-
jék *s hivatalaiktól megfoszthassa, ha azt leli ar 

zsinat, mikép e' köteleztetés ellen cselekvének 
vagy tanítottak. E' határozat, mielőtt végkép elfo-
gadtatnék, kétségkül nyomadékos ellenszegülésre 
találand, mi annál ohajthatóbb, mivel elfogadtatása 
legszomorúbb következményeket eredményezhet-
ne. (H. Bl.). 

Apróságok. Königsbergi tartományi egy-
házi gyűlés elibe petitiót szándékozának nyújtani, 
miszerint a' gyűlés nyilt nyilatkozatban kárhoz-
tassa általán az ev. egyház, különösen pedig a1 

porosz egyházak nevében a' berlini „Evangeliscke 
Kirchenzeitung"-ott, melly viszál kodást törek-
szik fölidézni az egyházak közt. A' petitiót el 
nem fogadhatá a1 gyűlés, mert felsőbb rendeletnél 
fogva csak a1 gyüléstagoktól volt szabad kérel-
meket elfogadnia (A. K. Z.). — A' hollandi helv. 
hitv. egyház most 1,6 i2,455. lelket számlál 
1453 pappal (A. K. Z.). — A1 badeni 800,000. 
r. cath. közöl egyetlenegy egyház sem zarándokolt 
Trierbe (Wes. Z.). — A' lippe-hgségi kormány 
rendeletet bocsátolt közre a' conventiculumok el-
len, az azokban történő erkölcstelenség és ren-
dellenség tekintetéből. (A. K. ZJ. — Zweibrü-
ckenben egy r. kath. nő 2050 ltot alapitványo-
zott az ottani polgári kórháznak azon világos ki-
kötéssel, hogy e' jótéteményben felváltva majd 
rom kath., majd protest. személy részesittessék. 
Korunkban kétszeres figyelemre méltó tett (A. 
K. Z.). -

M e g j e l e n t é s k a p h a t ó : 
Kilián és társánál 

Evangyéliomi keresztény 
V a l l á s és E g y h á z 

történetének rövid vázlata. 
A' Protestáns tanuló ifjúság számára készítette 

Dierner Endre. 
Pesten 1845. 8-rét . Borítékba fiizve 40 kr. p p. 



P R O T E S T Á N S 

HGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
15. szám. Negyedik évi folyamat. April 13. 1845. 

Denn solche treffliche KünsMer sind sie, dasz sie Buchstaben undWorte auíTangen, welche sie wollen, 
aber Texr und Meinung lassen sie fahren; und darauf soll men flugs ihnen glauben, als die nicht 
irren können. L u t, h e r. 

TARTALOM : Luther, a' német pór és török hadak. J. A. — Szó-
zat a' gyámintézet ügyében. G e d u i y L a j o s Egy szó 
a' veszély előtt. Ifj. V á r i - S z a b ó S. — Házassági enge-
délyért íolyainodandóknak szükséges ügynöki tudósítás. 
P r o c o p i u s György . — Vegyes közlemények — 

Ijiithcr, a' német pór és török 
liadak. 

A1 reformatio korában történetesen két tüne-
mény foglalta el az európai status-politikusok 
figyelmét, — a' muzulmán zászló szerencsés ha-
ladása, és a' német pór-had aprólékos garázdál-
kodásai. Amaz a' vagyont és kincseket ostromolta, 
(azt is állítják, hogy a'keresztyén vallást: de 
akkor is volt olly vélemény, hogy a' török uralom 
kevésbbé volt ellensége a'' vallás-szabadságnak, 
mint maga a' keresztyén hierarchia; azóta pedig 
a' történet adatokat is hagyott intő emlékezetül) 
ez belső háborúval fenyeget. — A1 Luther crdöge 
nem aludt, okos volt mindkét tüneményt kizsák-
mányolni a' reformatio rovására, annyira, hogy 
sokak előtt meglepő volt Luthernek azon korábbi 
állítása, hogy a' török ellen harczolni annyit tesz, 
mint Isten ellen küzdeni, ki e'csapással a'keresz-
tyéneket vétkeikért ostorozza. Miinzer, Pfeiffer 
lejátszván álszerepeiket, visszatértek előbbi ősi 
hilökre, mint Riffel cath. iró erősíti. — Későbben 
a1 genfi reformátor Kálvin János is illy-forma kü-
lönös kelepczébe került a' szentháromság-tagadó 
spanyol Servet kivégeztetésével, kit a' franczia 
inquisitor Ory Mátyás a' viennei tömlöczből ki-
szöktetett, miként Audin dicsekedve állítja,három 
század után nem látván most veszélyesnek a'ratio-
nalismussalcoquettirozni, ha egyszer Kálvint meg-
utáltatta. — Ezért Luther a' Lipcse-városiakhoz 
irott egyik levelében a'praktikák felöl elkesered-
ve mondá igen helyesen: Das wissen sie, dasz 
sie ehrliche Leute an uns habén, ncch sind sie so 
vergiftet, dasz sie iieber den Tiirken zum Herrn 
hatlen, denn sie uns lebendig seben, dasz wo die 
Lutherischen nicht gewcsen waren, sie wiiren von 
Aufrührern und Rottengeistern langst gefressen : 
— aber lass gehen ! 

kezdetében, sokat beszéltek erről és a' török 
hadról; a' császár vallásos békét sürgelett, pél-
dátlan türelemmel várta a' számtalan colloquiumok 
eredményeit, mellyek, mivel a1 kath. rendek és 
ezeket tanácsolt collocutorok, a' szerencsétlen 
non ultra elvéből indulva, minduntalan csak a' 
vissza-térést zaklatták, sikerellenek maradtak. 
Majd egy categoriába tették a' török haddal és 
azon tanácskoztak: miként kellessék mindkettőt 
országos ^rövel elnyomni? Szerencsétlen analó-
gia! ök nem ismerték a' császár szellemét, melly 
különösen kitűnt a' saxoniai fejedelem és hossziai 
Fülöp seregein nyert győzelme után meghagyott 
vallásszabadságból. És miként is gondolhatták azt, 
hogy a1 közvélemény által hatalmasan pártfogolt 
reformátiót vezérlelt fejedelmek és városok ma-
gok ellen fegyvert nyújtsanak elleneik kezeikbe? 
holott az is tudva volt, hogy a' legbuzgóbb kath. 
agitalor, a'saxoniai György herczeg, a' választó-
fejedelmi ág elüzelése és a' fejedelemségnek ma-
ga részére megnyerése terveivel foglalatoskodott, 
de épen azért is, mivel vallás-üldöző volt, soha el 
nem érhetett. Ez okból az evang. Rendek mind-

j annyiszor azt mondották, hogy előbb magok kö-
zött illik és kell tisztába jöni. 

Még az 1522-dik évben, a' norimbergai or-
szágos Rendek a' pápai szék ellen beadott sérel-
meik között reményeiket fejezék ki 6-ik Adorján 
felöl, hogy ö a' régóta össze-gyüjtött annátákat 
valahára a török elleni had segedelmére fogja 
fordítani. Az 1 - k i spirai ország-gyűlésen a' 
császár nyilván kijelentette, hogy a' mohácsi ve-
szedelem egyedüli okának a' franczia királyt kell 
tartani; de nem kevésbbé lehetett okozni a' csá-
szár olaszhoni viszonyait is, mellyek miatt Ferdi-
nánd öcscsének jó idején azért nem jöhetett segít-
ségére, mivel a1 majlandiak a 'pápai seregekkel 
egyesülve, julius havában, már az öreg Frunds-
berg császári fővezér ellen támadtak, ki maga is 
az ozmánok szerencséjét, Ranke állítása szerint, 
e' szószegésnek tulajdonította. A' mohácsi vész 
augustus havában történt. — Pallavicini cardinál 
— I. 3. c. 11. — mondja, hogy ez idö tájban VII. 
Kelemen nevezetes segedelmet adott a' török e l -
len : de midőn a' császári seregek által Magyar-
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honnak visszavétele megkezdetett, a" pápai sere-
gek pártot ütöttek, ellenszegültek, Ausztriát k i -
rablották; miért is a" császár megboszankodván, 
Medicei Hippolitot és Russi Mária Pétert, pápai 
fővezéreket, fogságba tétette: a' pápa pedig, ez 
eseten felindulván, könyezett. — Az 1532-ik évi 
regensburgi országgyűlést megelőzött norimber-
gai vallásos-béke-pontokat a'császár és az evan-
gélikusok közölt, a' brandenburgiai Joachim és 
saxoniai György herczegnek, ki ezelölt kevéssel 
arany-gyapjas renddel is megajándékoztatott, és 
a' többi kath. rendeknek ellenszegülésük miatt, az 
országos végezések sorába iktatni nem lehetett. 
A' saxoniai követek tudósításaikból olvashatni, 
hogy a' császár e' miatt Schweissz Sándor can-
cellárját is elbocsátotta, ki magának tilalmas utón 
húsz-ezer forintot szerzett össze: ámbár utódjával, 
Held Mátyással, sem volt szerencsésebb, miként 
Seckendorf értesít. Az 1512-ki spirai ország-
gyűlésen Ferdinánd megelőző szívességgel volt 
az evangélikusok iránt, a' kamarai bíróságot is 
megszüntette ellenök: ezért ök nevezetes sege-
delmet is ajánlottak a' török ellen. Hasonló kész-
séget tapasztalt ö már 1532-ben is, midőn a' no-
rimbergai szerződés után római királysága elis-
mertetett. — Az 1552-ki passaui béke után a' 
saxoniai Móricz, seregeit Ferdinánd segítségére 
ajánlotta, sőt az előtt maga is személyes szolgá-
latot tett a' török hadban. — Nem lehet tagadni, 
hogy a' török hadaknak ez időben a' reformatio 
terjedésére nagy befolyásuk volt: de innen azt 
következtetni, hogy azokat az evangélikusok 
okozták, csak aljas rágalom; söi inkább szilárd 
becsületességük bizonyságát tanúsítja az, hogy a' 
franczia király I-sö Ferencz gyakori csábításait 
megvetve, a' császár sokszori gyenge helyezető-
ben, mellybe az olasz viszonyok miatt keveredett, 
tettleges erővel nem vítlak ellene. Jól tudta ezt 
a' császár, ki majd az Inferim eröszakoltatása 
miatt elkeseredett evangélikusokra a' saxoniai 
Móricz győzedelme után sem neheztelt annyira, 
mint a'trienti zsinatra, melly az ö akarata és tudta 
nélkül oszlott el, azon időpontban, midőn ö 
egyesülést sürgetett; és még valakire, ki követe 
által a' német protestánsokat ingerlette, hogy a' 
császár által az ö tudta és egyezése nélkül készí-
tett Interimet el ne fogadják, — A' jövendő kriti-
kai vizsgálatok majd tán szabadabb térre fognak 
találni: most lássuk Luther viseletét! 

Luther még elég korán szónokszékbe lépett, 
elharsogta hatalmas tábori predikátzióját, melly 
Némethon evang. templomaiban szerte vissz-
hangzott; előbb már kibocsátotta ama szép röpira-
tát a' török ellen, mellyet a' hassziai Fülöpnek 
ajánlott. Nem tagadta ö ebben a' X-ik Leo által 

Midőn a"1 császárnak liírül vitték, hogy a1 frienti zsinat 
szétoszlott, haragra lobbant és sapkáját indulatosan 
földhöz csapta Marlieinecke f . 4. 

annyira kárhoztatott mondását, hogy a1 török ellen 
harczolni annyi, mint Isten ellen küzdeni: de nem 
illik, úgymond ö, felejteni azon időt és körülmé-
nyeket, midőn ezeket mondottam. Én akkor a' 
keresztyének kötelességeiről szólottam, kiknek, 
Jézus mondataként, a* veszélyeket békével tűrni 
kell; tapasztaljuk ezenkívül azt is, hogy a' világi 
hatalmak egészen elnyomatva, minden dolgok 
csak a' papok által intéztetnek, kik a' keresztyén-
ség vezérletét magoknak tulajdonítják, a' török 
ellen szüntelen hadakat hirdetnek, holott nekik 
más kötelességeik vannak: azonban azt is fel 
akartam fedezni a' világ előtt, hogy a'török ellen 
harczolni soha sem volt komoly szándékban, ha-
nem ennek ürügye alatt a' sok pénzt össze-hal-
mozni, mert ha a' törököt elűzni akarták, azt a ' 
németektől beszedett pénzzel is megtehették vol-
na, minden mások segedelme nélkül; — a' török 
ellen a1 császárnak kell a' zászlót vezetni, nem â  
papoknak, kik népszerüllen emberek, eddig fe 
ezért ment roszul a' dolog. — Ezután utasítást ad 
az evang. papoknak, miként czáfolják meg azon 
balhiedelmet, mintha a'törökök hatalma nem lenne 
nyomasztó. Ezek, úgymond, türelmetlenek, ma-
gok hitét mondják egyedül üdvezítönek, a' vegyes 
házasságot tilalmazzák, a' népet tudatlanságban 
tartják, ön-érdekeiket az érzelgö vallási szertar-
tások alatt lappangtatják ; végre kéri és az evan-
geliom nevében inti a' világi hatalmakat, hogy 
népeik javán munkálkodjanak, a' törökök urasága 
kivánatát ne ébreszgessék; vajha pedig az or -
szággyűlések a' népnek anyagi és szellemi jobb-
létére többet tehetnének, holott majd mindig csak 
Luthert üldözik, a' hús- és hal-étel felett versen-
genek, und dergleichen Narrenwerk. 

A' magyar történet-tudomány, ha majd sza-
badabb térre fog találni, bővebben földerítcndi e' 
tárgyat is: addig némelly magányvélemények-
kel találkozhatunk. Feszler azt állítja, hogy a' tö-
rökökkel a' magyar királyok által több izben köt-
tetni szándékoltatott békét a pápák és magyar 
prímások ellenzették; különösen Bakacs Tamás, 
hatalmas vetély-társa X-ik Leo miatt, pápa nem 
lehetvén,— a' törököknek Európából kiűzetése di-
csőségével és egy magyar theokratiával álmodo-
zott, keresztes hadat hirdetett és lett a' Dózsa-
veszedelem. A' mohácsi vész okozata felöl igy 
nyilatkozik: Midőn a' főemberek a1 törvények 
végrehajtását magány-érdekeik miatt akadályoz-
ták : a1 főpapok, az egyház elaljasodására tekintet 
nélkül, a' reformatiót javak vesztése, száműzetés 
és halál büntetéseivel üldözték, a1 király és haza 
veszedelmét siettelék. Geschichte der Ungern t. 
5. s. 261. — Lássuk már a' pórhadat! 

Több német fejedelmekés hatalmak elismerték 
a' császár és országgyűlések előtt a* pórok sérel-
meinek alaposságát, — különösen Spirában. Nem 
is késtek ezután annak orvoslásával: de a' láza-
dás már előbb megtörtént, mint Luther született 



volna. Még a' XlII-dik században Berlhold szer-
zetes százezerek előtt predikálolt a' feudalismus 
és hierarchia ellen,— vigasztalta, bátorította a' né-
peket. Az illy merény eretnekséggel vádoltatott; 
a* hussziták kiátkoztattak, holott a' constantziai és 
bázeli zsinatok hivatalosan elismerték azon visz-
szaéléseket, mellyek a' támadásokra okot szol-
gáltattak. Az út, mellyen sok lelkes orvosok indul-
tak, el volt tévesztve. Soha sem látták által azon 
modort, melly sietett minden mozgalmat a'dogma-
tikai térre varázsolni; innen a' Maximilián refor-
matiója is kisszerű *s elégtelen volt. 1476-ban 
Boheim szónokolt a' tizedek, uzsorák ellen; 
1491-ben a' kempteni abbás jobbágyai lázadtak 
fel ; 1492-ben a' hollandiai pórok; 1493-ban az 
1-ső Bundschuh-szövetség alakult; 1500-ban az 
achsenhauseni kolostor pórjai zendültek fel; — 
1502-ben a1 2-ik Bundschuh a' spirai püspökség 
pórjaiból alakult; 1509-ben a' frankfurti pórok 
űzték el a' papokat; 1511-ben a* constantziaiak; 
1512-ben a' hálaiak; 1513-ban a' breisgauiak; 
1514-ben az ulmaiak, ágostaiak, karinthiaiak, a' 
magyar dózsa-had és a1 würtembergi zendületek, 
mellyeknek általános jelszavuk volt a' nemesség 
és papság nyomásainak megszüntetése. Feszler 
szerint a' magyar abban különbözött a' többitől, 
hogy ez a' püspöki jurisdicliót megtartotta, és az 
országot egy püspök által kívánta kormányoztatni. 
Geschichte der Ungern t. 5. s. 909. — Elevení-
tette a' pórok mozgalmait a' városi polgárság és a' 
schweitzok példája : innen magyarázható a' Luther 
idegenkedése is mindkettőtől; a' nemességnek 
egy része is titkon ingerlette a' pórokat, söt ve-
zérlette is őket, mint Löwenstein, Henneberg, 
Hohenlohe, Wertheim, Rheinek grófok és mások, 
mint Sartorius, göttingai tudós és e' tárgyban leg-
jobb történetíró, erősíti 

A' palatinatusi választó-fejedelem megküld-
vén Luthernek és Melanchtonnak a' pórok 12 
czikkeit, azok felöl tanácsot kért tőlök. Melanch-
ton válaszolt előbb a' póroknak, ezeket a' felsö-
ség iránti engedelmességre, panaszaiknak és ki-
vánalaiknak nem erővel, de törvényes uton szor-
galmazására intette. Majd Luther hasonló szel-
lemben felelt nekik, ámbár kivánataik alaposságát 
nem tagadta: de a' felsöség isteni eredetét a' 
szentiralból mutogatván, őket az erőszakoskodás-
tól, a' csábítóktól, kiket sátánoknak, gyilkos pro-
fetáknak nevezett, kemény szavakkal tiltotta: mi-
ként láthatók e' levelezések Marheine ekénél t, 2. 
s. 100. — De ezek még magát Luthert is rágal-
mazván, a' Münzer, Pfeiffer rajoskodásaik által 
világi czélok felé vezéreltetvén, kegyellenül pusz-
títottak, rabloltak. Luther útnak indult lecsende-
síteni őket. Weimárban, Jénában prédikált elle-
nek, Mühlhausenben a' tanácscsal értekezett, sok 
várost és falut fölkeresett, de mind hasztalan! még 
ő maga is veszélyben forgott. Ez okból ellenök 
támadt, felszólította a' világi hatalmakat, hogy 

ezen rabló népet fegyverrel megzabolázni siesse-
nek I De, fájdalom I a' hatalmak vissza éltek e r e -
jűkkel, nyert gyözedelmeik után is, még nagyobb 
kegyetlenséget követtek el , mint a' pórok , mint 
gróf Truchsesz, ki maga hordott fát a' máglyák-
hoz, — a' würzburgi püspök Thüngen Konrád, 
ki hóhérokkal járt-kelt a'helységekben és akasz-
tatott, a' trieri püspök, ki önkezével gyilkolta a' 
szerencsétleneket, és az ansbachi Kázmér , ki 
nyolczvanöt pórnak szemeit szúratta ki: miként 
Sartoriusnál a. a. 2. s. 235. 241. bővebben ol-
vasható. Ezért Luther keservesen panaszkodott 
a* mansfeldi cancellár MülJer Gáspárhoz irott l e -
velében. És lehet-e öt kárhoztatni, midőn illy 
borzasztó tények látására, egy röpiratában, igy 
fejezé ki magát: Es sind elliche Leute unter euch, 
die habén gesagt, sie wollen Leute und Land dran 
setzen, die lutherische Lehre auszurotten: wie 
dünkt euch? Wenn ihr eure eigene Prophelen 
wart gewesen und ware schon Land und Leute 
hinangesetzt. Scherzt nicht mitGott, liebe Herren! 
auf dasz ihr aber euch nouh weiter versündigef, 
und ja ohne Barmherzigkeitzu scheitern gehet, so 
fahen etliche an und geben dem Evangelio die 
Schüld, sprechen, das sey die Frucht meiner Lehre. 
Nul Nu! lástert's ílugs! liebe Ilerren! ihr wollt 
nicht wissen, was ich gelehrt habe, und was das 
Evangélium sey: und wenn ich Lust hatte, mich 
an euch zu ráchen, somöchte ich jetztin die Faust 
lachen, und den Bauern zusehen, oder mich zu 
ihnen schlagen und die Sachen helfen arger ma-
chen : aber da soll mich mein Gott vor behüten, 
wie bisher! 

A' pórok Ferdinánd föherczeg előtt a' saxo-
niai fejedelmet, Norimberga , Lindau, Zürich, 
Straszburg városokat, Luthert, Melanchlont és 
Bugenhagent kérték ki magoknak itélö-bíráknak, 
és ha velek ekkor a' tübingai szerződés előbb köt-
tetett volna , a' reménytelenség kétségbe-ejtő 
iszonyatcsságai soha nem történtek. 

A' reformatiónak, mond Welcker, hasonló 
sorsa volt a' sajtó-szabadsággal. Mindkettőnek 
bünül rovatolt fel a' revolutio, és rovatik még ma 
is a' régi közép-kort repristinálni törekvő ultra-
montánok által, kik, miként Rassz és Weissz, 
Luthert jakobinusnak és carbonarónak nevezik. 
Furcsa jakobinus lehetett ö, mond erre Tzschirner, 
kinek három század múlva a' porosz király W i t -
lembergában emléket állíttatott! — Haller, Götz, 
Görres, Franké, Prechll, Audin, RiíTel és sokan 
mások, kimeríthetetlen elménczkedésekkel töre-
kednek az elcsépelt szalmából magot gyűjtögetni: 
de már késő! igen helyesen mondja Tzschirner, 
hogy még is nagyon lassan kell ama méregnek a' 
protestáns elemekből kifejlődni, midőn a' prot. tar-
tományok, még három század múlva is, olly csen-
deségben vannak, holott Olasz-, Nápoly-, Spa-
nyol-, Portugál- és Francziaországok, hol a1 sze-
gény proteslantismus eddig meg nem élhetett, fél 
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század után sem tudnak a' rettentő polgárhadak 
keserves pusztításaitól megszabadulni. Ez, uraim! 
olly históriai tagadhatlan tény, miként Luther 
idejében igaz volt, hogy a1 saxoniai választó-fe-
jedelmi pórok nem lázadtak törvényes urok ellen, 
mikor a' pártütött slühlingeniek hatalmas garáz-
dálkodással nyilváníták, hogy ők az evangelika 
vallást el nem fogadják. — Igy nyilatkozott a' 
savoyai Eugen herczeg is a' pápai követ Passio-
netnak 1714-dik év oct. 30-ról írott levelében, 
mellyröl a' jeles püspöki vicarius Wessenberg is 
emlékezik: Francziaország, úgymond a' herczeg, 
nem felejti, hogy a' nantesi edictum által szaba-
díltatolt meg, és hogy annak visszahuzatása miatt 
siilyede le: midőn Anglia, Geneva, Hollandia és 
Prusszia hatalmát nevelte. Mi hibázott még, hogy 
a' jezuiták a' protestánsok üldözésével Magyar-
hont is elveszítessék? — PolUische Schriften des 
Prímen Eugen Abth. IV. N. 328. 

Lutherrel és a' revolutióval olly formán va-
gyunk, mint Iíobbe elmés jegyzetében Boucher 
zongoraművész a' Napoleon képéhezi hasonla-
tossággal , ki e' miatt a1 Bourbonok restauratiója 
idejében eltiltatott a' színházban föllépéstől, és 
majd éhen holt meg a' szabadság classicus hazá-
jában. — Planck azonban komolyan jegyzi meg a' 
reformationak a' pórhadra befolyásáról: Ich kann 
nícht einmahl einen Grund denken, warum man 
dies verhehlen will, da es sichlbar auíFalle, dasz 
die Urheber der Reformation nicht nur diese 
Wirkung niemahls abgezweckt, sondern sie 
auch unmöglich haltén verhindern köftnen. — 
Sartorius pedig azzal fejezi be derék munkáját: 
Die Kenntnisz der Pflichten und Rechten des Re-
genten und des Volkes verbreiten liegt jedem 
ehrlichen Menschen ob: ausdieserallgemein ver-
breiteten Kenntnisz und aus beharrlichen aufop-
fernden Bestrebungen auf allén gesetzlichen We-
gen erwarten wir Aufhebung der Miszbrauche, 
und die Vervollkommung der bürgerlichenGesell-
schaft, nicht aus den ílanden eines tumultuirenden 
Pöbels. Ez volt a' Luther elve, ezt követi a' mai 
protestantismus is, és igy bár az impanalio, ere-
dendő bün 's más speculativus dogmák felett kü-
lönbözünk is tőle: de az , a mi lényeges a' pro-
testantismus becsére és fenmaradására, most is 
fenáll és marad mindörökké. 

Örök hála a1 mennyei gondviselésnek, melly 
az emberiség sorsa fölött őrködik, hogy világunk 
kormányát bölcs királyok és tanácsosok kezeibe 
juttatá! Eljött, az irás szerint, az időnek teljes-
sége, midőn a királyok bölcsek és a' bölcsek ki-
rályok lettek! Jobb napokat fog élni a' sokat szen 
vedett ember ezután! 

De milly különösen feltűnő illy szép remények 
közepette ama türelmetlenség, melly még a' ko-
ronás főket sem kíméli meg bőszült hevében, míg 
önmagát mint a1 rozsda meg nem emésztendi. Nem 
győzi kirágalmazni, kikáromlani magát, miként 

amaz egyházjog-taníló, ki a' mult évben tanítvá-
nyai elöltimigy fútta tárogatóját: „Elleneink szü-
netlen izgató cselekvőséggel (mintha a' világ nem 
tudná, kik a' szünetlen izgatók a' világ-béke, az 
emberiség tökéletesedése, és ma már még a' sta-
tus-hatalmak ellen i s ! ) viszont csak tett-erős cse-
lekvőség mérközhetik, minek irányt és ösztönt 
adni tartozik csak tanulmányunkhoz. (Bizony in-
kább tartoznék pedig a' status és egyház és a' 
különböző vallás-felekezetek közötti viszonyok 
tanulmánya és nem a' lárma-harang kongatás!): 

— Ha pedig ismerni kívánjátok azon kútfőt, 
mellyböl a1 zajongó hullámok patakzani kezdettek, 
's immár özönleni nem szűnnek: emlékezzetek 
vissza azon nem rég mult időkre (talán bizony 
nov. 13-ra? mert még nov. 28-ka előtt nem ol-
vastuk) mellyekre; fájdalom! betű szerint alkal-
mazhatók a' zsoltáros szavai: össze-álloltak a' 
földnek királyai és a' fejedelmek egybe-gyültek, 
és az ő fölkente — mondjuk — egyháza ellen, 
(zsolt. 2 ) és mondá szivében: Rokonságok! szün-
tessük meg az Isten minden ünnepeit e' földön. 
(Zsolt. 73: 9.) (A' decretális napokért talán csak 
nem ütne illy lármát, ha esze még tovább nem 
járna!). Ezen időkre emlékezzetek vissza, mely-
Iyekben elleneink minden erejeket megfeszítették, 
hogy az egyháznak, mint valami gyanús szom-
szédnak vagy épen álnok ellenségnek századok 
szentesítette jogait 's szabadalmait körül-gátolják, 
sőt ha lehetne, isteni alapkövét is megrendítsék, 
kiknek ármányait ekkép irja le a még protestáns 
Hurter: Ausflugnach Wien und Presburg. Schaff-
hausenben kiadott munkájában." 

Luther mondá: Sie rufen , wie der Kukuk, 
ihren eigenen Namen aus! Magyarul: A' millyen 
a' madár, ollyan a1 szólása. J. A. 

Szózat a' gyámiutézeí ében. 
Alig olvastam egy-egy czikket őszintébb 

örömmel, mint az Egyh. Lap. f. évi 4. számában 
a' „Protestáns Gyámintézetröl" szólót. Mit szivem 
régen ohajta már, hogy t. i. honi prot. egyházunk 
körében egy nagyszerűbb ,egyházi közalape léte-
síttetnék, annak első fenékkövét itt letétetve lenni 
látom. Prot. egyházunknak anyagi tekintetben el-
hagyatott árva volta felett közös köztünk a' pa-
nasz. Engem a' mi illet, én nem tartozom ugyan 
azok sorába, kik Luthernek mindenekben nagy 
tisztelői: de azt semmiképen nem tudják neki 
megbocsátani, hogy Krisztus jegyesének testéről 
minden világi ékszereket , mellyek fényében ki-
vált a' „menyegző szolgái" magokat olly jól ére-
zék, kíméletlen szigorúsággal leszede. Azonban 
más részről tudom és érezem én is, hogy az egy-
háznak, bár az tulajdonképen lelki intézmény, 
mennyire mégis a' testi világban létez, hat és nyi-
latkozik, különféle anyagi segédszerekre van 
szüksége. Ennél fogva meg vagyok győződve, 
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hogy honi prot. egyházunk is, ha mostani koldus-
állapotjából kivergődve,—bocsánat, hogy a 'gyer-
meket saját nevén nevezém! —- az anyagi jóllétnek 
egy bizonyos fokára juthatna: rendeltetésének 
sokkal jobban megfelelne, jótékony hatását a' mos-
taninál sokkal nagyobb mértékben fejtené ki. Le-
gyen elég tanintézeteink szük elláttatását, egy -
házi kormányzatunk minden ágainak ingyen-vite-
lét, melly ennélfogva gyors és buzgalmas épen 
nem lehet, elaggott egyházi embereink szomorú 
sorsát, a'papi és tanítói özvegyek és árvák siral-
mas állapotát, elhanyagolt szegényügyünket, az 
egyházi életműködésnek ezen lényeges oldalát 
megérinteni, miszerint kitűnjék, hogy egyházunk-
nak csakugyan tetemesb anyagi segítségre múl-
hatatlan szüksége van. Csak az a' kérdés, hogy 
ezen segítség kitől és honnan jöjön? Sokan az 
egyház anyagi szükségeiről való gondoskodást 
egészen és föltétlenül az álladalomra szeretnék 
bizni. Én, megvallom őszintén, ezen nézetnek ba-
rátja nem vagyok. Ugyanis illy viszony mellett 
lehetetlen, hogy az egyház elébb-utóbb az állada-
lomnak szolgálójává ne legyen; pedig azoknak 
barátoknál, egymást kölcsönösen gyámolító, de 
kölönben önálló barátoknál egyébnek nem szabad 
lenniök. E'szerint nem marad más hátra, mint hogy 
az egyház maga segítsen magán. De azt mondjátok: 
hiszen ezt tette eddig is. Való , — csakhogy a' 
módtól is sok, gyakran minden függ, 's ama mon-
dás : forma dat esse rei , nem egészen alap nél-
küli. Hogy a mi mind gyülekezeteink, mind 
egyes hitsorsosaink évenként nevezetes öszve-
geket adnak ki, ugy szorosan egyházi, mint tá-
gabb értelmű keresztyéni jótékony czélokra, azt 
csak a' méltánytalanság fogná tagadhatni. És e' 
dicséretes áldozat-készségnek, e' bőkezűségnek 
még is semmi feltűnőbb látszata nincsen, az ínsé-
ges állapot felöli panaszok még is egyre hangza-
nak közöttünk. Mi lehet ennek oka? Az én csekély 
felfogásom szerint, főleg a1 czélszerütlen kezelés, 
jelesül a' sok más egyebekben is annyira kívána-
tos concentratio hiánya, igen helyesen jegyezte-
tik meg az Egyh. Lap fentebb idézett számában 
közlött gyáminlézeti alapszabályokban, hogy „az 
eddig divatozott egyházi és iskolai kéregetések, 
úgynevezett albísatiók, supplicatiók, collecták, 
'stb. nemcsak hogy visszaélésekre szolgáltatnak 
alkalmat, hanem egyszersmind a' segedelem ki-
osztását is jóval csökkentik és a' kiosztottat csak 
czél- és aránytalanul szivárogtatják szét a' szű-
kölködők közt.'4 Folynának be csak mindazon 
adományok, mik a' honunkbeli prot. testülettől 
évenként erednek, egy központba; járulna min-
den hitsorsosunk, vagy legalább a' nagyobb rész, 
bár magában csekély, de rendes és meghatározott 
évi fizetéssel egy ,egyházi közalap4 létesítéséhez; 
segítené azt, ha ugy tetszik, az álladalom is egy 
bizonyos, de az egyház által kezelendő, évenkénti 
adalékkal, — milly segítség ellen senki józanul 

kifogást nem tehetne, sőt azt bizonyosan mindenki 
csak igazságosnak 's méltányosnak fogná elismerni, 
— és a' közös szükségek aztán illő arány \s előre 
megállapított okos rendszer szerint illyen közalap-
ból pótoltatnának: 's meglátnátok nem sokára, mi 
sokkal vidorabban mozogna egyházunk, mi bájos 
virágzásba indulnának annak tengő,nyomorgó köz-
intézetei. Azért szívből üdvezek legyenek azon lel-
kesek , kiknél a' prot. Gyámintézet eszméje meg-
szülemlett, 's kik ez eszmének most már, mint 
látjuk, testet is adának. Én hiszem tökéletesen, 
hogy ezen intézetből nem sok idő múlva a' imént 
megérintett egyházi közalap fog kifejlődni 's az a 
társulati térről, mellyre most, az 1844. évi Egyet. 
Gyűlésnek határozata szerint is, állítva vagyon, 
egyházunk törvényes, organicus intézményei kö-
zé lépend. Addig is Isten áldása legyen rajta! 

Miután pedig ezen ügy közös ügye mindnyá-
junknak 's miután mást föl nem lehet tenni, mint 
hogy a' Gyámintézetnek lelkes tervezői minden, 
ez ügy körüli jó-szándéku észrevételt csak jó né-
ven fognak venni: azért legyen szabad nekem is 
néhány pontra nézve némi igénytelen megjegyzé-
seimet 's illetőleg indítványaimat, — talán hogy 
azok még nem lesznek egészen postfesta, — tisz-
telettel elmondani. 

Mindenekelőtt vegyük szemügyre az alap-
szabályok III. „Községi gyámintézet44 czímü fe-
jezetét. Ez talpköve, sine qua nonja, az egésznek. 
De nekem ugy látszik, e' fejezetet a' tisztelt ter-
vezők épen a' leggyengébben fejték ki, a' iegke-
vésb figyelemre méltalák. Hogy a' végén kezd-
jem, — én csekély felfogásom szerint már azon 
rendelkezést sem találom helyesnek, minélfogva 
a' begyült adományok két részre volnának oszlan-
dók 's az egyik rész a' központi választmányhoz 
küldetnék, másik a' községi választmánynál ma-
radna. Mert ha mi a' begyült adományoknak csak 
egyik felét adatjuk által a' Gyámintézetnek, másik 
felét pedig a' községnél hagyjuk, akkor meghagy-
juk nála mindazon kéregetéseket is, mellyek an-
nak jótékonyságát jelenleg igénybe venni szokták, 
akkor nem teszünk egyebet, mint hogy a' község-
beli tagok jótékony-czélu, évi kiadásait még egy 
ujjal, t. i. ezen gyámintézetivei, szaporítjuk. Már 
pedig közönségünk az adakozásban, — valljuk 
meg őszintén, — most is kifáradt már. Vagy ve-
gyünk által tehát annak vállairól minden terhet 's 
a' begyült adományokat egészen bekivánva, mind-
azon testületi és egyes szűkölködőket, kik eddig a' 
községekhez 's azok tagjaihoz folyamodni szoktak 
vala, ezentúl segítsük a'központból, vagy pedig 
tartsunk számot arra, hogy a' gyámintézeti indít-
vány a' közönség által hidegen fog fogadtatni. Ha 
ellenben ezen ajánlott változtatást megtéve, a' köz-
ségeket minden eddigi segélyzési megkeresésektől 
teljesen fölmentjük: bátran nagyobb erő-megfeszí-
tésre is felhíhatjuk azokat 's a' Gyámintézet szá-
mára azok kebelében valóban gazdag jövedelem-



források megnyílását reménylhetjük. — És ezen 
források ki nem mutatása látszik nekem az alap-
szabályok további, még pedig legnagyobb hiánya 
lenni. E' tárgyra nézve a' III. fejezetben átalában 
csak ezeket olvassuk: „Gyámintézethez csatlakozó 
minden község saját kebelében egy választmányt 
nevez, melly a' Gyámintézet kebelbeli egyes tag-
jaitól az adományokat beszedi, azokról a'község-
beli egyes tagoknak számot ad 'stb " Én itt spe-
ciálisabb, részletesebb intézkedést ohajtoltam vol-
na , *s ezekért bátor is vagyok némieket a' vélt 
hiány pótlására ezennel ajánlani. 

Föltéve, hogy a' Gyámintézet minden jótékony 
segedelmezést magára vállalna, kivéve csupán 
azt, mellyet minden község saját keblebeli szűköl-
ködő akár intézeteinek, akár egyes tagjainak ad-
hat 's adni tartozik; akkor én a' Gyámintézet szá-
mára az egyes községektől járandó adományokat 
két rendbeliekre osztanám: a' községek egyházi 
pénztáraiból és az egyes községbeli tagoktól ere-
dőkre. Az elsőket illetőleg egy esperességi vá -
lasztmány állal minden gyülekezet könyveiből hi-
telesen kiíratnám azt, mennyi adatott ki eddig 
évenként közpénztárából supplicatiókra, albisa-
liókra, elégett egyházakra 's egyéb hason-
nemü kéregetésekre 's ezen ősz veget ezen-
túl egyszerre a' Gyámintézet pénztárába téletném 
által. Továbbá a' községeket az illető hatóságok 
utján arra kötelezném, hogy minden, középületei-
ket az önmagok által meghatározandó öszvegnek 
például egy vagy egy fél száztóliával tűzkár ellen 
biztosítani ezen Gyámintézetnél tartozzanak. 'S itt 
különös figyelmet kérek! A' mi gyülekezeteink 
legtöbb, legtetemesb károkat a' tüz-elem által 
szenvednek, valaminthogy a'szertejáró egyházi 
kéregetök nagyobb része is hasonló károsodottak-
ból áll. Ez okért szükségesnek is találtatott már több 
helyütt ezen csapás ellen gyökeres óvószerekhez 
nyuliii. Igy a' gömöri esperesség minden keble-
beli gyülekezetnek kötelezöleg meghagyá, hogy 
középületeiket a' tűzkár ellen biztosítsák. És a' 
dolog, noha kezdetben némi nehézségekkel vala 
egybekötve, a' kellő erély hozzájárulása után, 
most már megyen. De, Úr Isten! mennyi pénz 
szivárog ki ez által szegény gyülekezeteinkből 
egy harmadik idegennek kezébe! Némelly gyüle-
kezetek, kiket a' sors súlyos keze é r , igaz, 
megvigasztaltafnak.ez úton: de a'legnagyobb rész 
ugy adja ki pénzét, hogy annak, a' valószínűség 
calculusa szerint, soha semmi hasznát nem látand-
ja. 311IIy jó volna a' dolgot ugy elintézni, hogy 
szükség esetében a' szerencsétleneken is segítve 
lenne's a'fenmaradó felesleg is ne egy3-diknak, 
hanem minnen-magunknak jutna. 'S ez már, cse-
kély nézetem szerint épen a' Gyámintézet által 
volna a' Iegöl Izlerűbben valósítható. Ilonunk-
ban körülbelcézsOg evang. gyülekezet van; te -
gyük, hogy e ek a' Gyámintézet kebelében egy 
kölcsönös biztosító egyletté alakulva, mindenik kö-

zölök egyremáara 20 váffó ftot fizetne évenként t 
milly tetemes öszveg ( 4 8 0 X 20 == 9609 vf t ) 
állna készen minden esztendőben a* Gyámintézet 
rendelkezésére! Valóban alig hihető, hogy az azt 
mindig egészen kiadni kénjteleníttetnék: sőt gon-
dolni lehet, hogy noha rendkívüli esetekben tán 
nagyobb kártérítési öszvegek is kívántatnának 
tőle, végeredményben még is e' mellett csak 
nyerne, *s valamint egyrészről a ' szerencsétlen 
gyülekezeteken segítene, ugy másrészről a' ma-
radványnyal alaptökéjét, melly szintúgy csak a' 
gyülekezetek javára kamatozna, tetemesen n e -
velné. *) A' Gyámintézelhez különben is illynemüí 
ügyefogyottak fognaklegsürübbenfolyamodni; de 
midőn az azokat másképen tán csak palliativ s e -
gélyezésben fogja részesíthetni: illy módon mind-
ezen bajukat gyökeresen orvosolhatná, mind máŝ  
bajaik orvoslására is nem megvetendő summácskát 
takaríthatna meg. Azért még egyszer, ez eszmére 
különös figyelmet kérek! 

A' Gyámintézet jövedelmének másik ágáty 
szerintem 's az alapszabályok szerint is, az egyes1 

községbeli tagok adományai tennék. Én ezeket is 
nem amúgy átalános határozatlanságban hagyatni? 
hanem bizonyos rendszerbe vétetni szeretném, 
Bajorországban van egy egyesület „a' r. kath. hit 
terjesztésére," mellynek pénztárába a' r. kath. köz-
ségeknek minden tagja illető papja által vasárna-
ponként egy- egy krajczárt fizet. Ki nem látja át első 
tekintetre, milly üdvös és sikerdús adakozási mód 
ez ? Hajdan a' közügyért kevesen sokat tőnek; az 
ujabb kor egy más, eredmény-gazdagabb segedel-
mezési módszert talált fel: keveset adat 's tétet, de 
sokakkal. Ama bajor egyesület már is roppant sum-
mákkal rendelkezik. Alkalmaztassuk ezen mód-
szert mi is tárgyunkra, — állítsunk minden gyü-
lekezeteinkben a' Gyámintézet javára krajezáros 
egyleteket, azaz kötelezzük le egyházközségeink 
minden tagját, ki erre leköteleztetni akar, hogy 
azon intézet pénztára számára minden vasárnap 
papjának kezébe egy váltó krajczárt fog letenni. 
Magát peÜig ezen egyletek létesítése 's az azok 
körüli eljárás módját intézzük el például ekképen: 

a) Az egyházi hatóságok hozzanak végzést, 
minden papnak szorosan meghagyót, hogy híveit 
házról házra eljárva, hozzájok körülbelöl imígyen 
szóljon: „Lássátok, barátim! minket eddigelé éven-
ként számos ügyefogyottak kerestek meg keresz-
tyén segedelem gyűjtése végett, de ezen segítés-
mód valamint czélszerütlennek bizonyult be, ugy 
nem egynek közőletek is aligha nem terhére volt 
már; most kegyes férfiakból egy egyesület alakult, 
melly minden szűkölködők számára a' segedelem 
helyesebb, arányosabb kiosztása gondjait magára 
vállalá; hozzánk tehát kéregetés végeit ezentúl 

*) Ha e' felelt a1 protestáns Gyámintézet, mint névénél 
fogva ugy is illenék, a1 korunkbeli mindkét prot. egy-
házra kiterjedne, az eredmény még jóval nagyszerűbb 
lehetne. G. 



nem fog jöni senki, hanem e' helyett kívántatik, 
hogy mindenki közöletek, ki teheti, ígérje meg, 
miszerint azon egyesület javára az én kezeimbe 
vasárnaponként magáért, vagy ha módjában van, 
családja minden tagjaiért is egy váltó krajczárt 
fog szolgáltatni, 's íme e1 krajczárokból fognak 
ezentúl nemcsak minden kéregelők amaz egye-
sület által kielégíttetni, de a'begyült pénznek fele 
része egy mindnyájunknak gyümölcsözendő töke 
alapjául is félre fog tétetni; rajta tehát, tegyen 
kiki, mit tehet, azaz: ajánlja fel a' megkivánlató 
— egy krajczárt!" Illynemü felszólításnak nem 
hiszem, hogy ne lenne kivánt sikere 's hogy a' 
krajczáros egylet tagjaiul minden községben szá-
mosan ne ajánlkoznának. 

b) Ezen ajánlkozókat aztán a' pap venné 
jegyzékbe, azt a' gyülekezet közgyűlésében hite-
lesíttetné meg 's szerinte az adományokat vasár-
naponként beszedné, a' beszedésnek módja saját 
bölcs belátására hagyatván, de a' be nem szedet-
tekért, törvényesen igazolandó beszedheMenségi 
eseteket kivéve, ö levén felelős. Ki illetékét egész 
vagy fél vagy negyed évre egyszerre akarná le-
tenni, azt szabadon teheti; valamint ki egy kraj-
czárnál többet kötelez, az köszönettel fogadtatik. 

c ) A' begyült pénzek havonként a' pap által, 
a' gyülekezeti gyűlésnek annak idejében előmuta-
tandó nyugtatvány mellett az esperesnek, kinek a' 
mindenik községben aláirt summák mennyisége 
már eleve följelenteték, volnának állaladandók, ez 
pedig azokat, a1 községi közpénztárakból befize-
tett összegekkel együtt, félévenként a' gyáminté-
zeti pénztárba szolgáltatná be. 

'S most tegyünk még egy kis számvetési! A' 
krajczáros egyletek lagjaivá legyenek például 
százezeren, azaz: körülbelül minden nyolczadik 
evangelicus lélek, mit tán nem alap nélkül lehet 
föltenni, 's évenként ezektől milly pénzmennyiség 
fogna begyülni?! 1 0 0 , 0 0 0 x 5 2 - 5,200,000 kr. 
— 86,666 ft. 40 kr., mondd: nyolezvanhatezer 

hatszázhatvanhat ft, 40 kr. váltóban. Ennek fe-
lét (43,333 vfr 20 krt) szűkölködő egyházaink, 
iskoláink 's egyes hitfeleink fölsegélésére fordítva, 
másik fele tökésíttelnék. Mi sok jó lenne az első 
mennyiségnek okszerű elosztása által eszközöl-
hető, mi nagyszerű egyházi közalapnak jutnánk a' 
másik által kevés évek múlva birtokába! Pedig a' 
dolog, nekem legalább, olly egyszerűnek, olly 
könnyen-kivihetönek látszik. Az egésznek sarka 
főleg a' lelkészek kitartó, ernyedetlen buzgalmán 
fordulna meg. 

Általmegyek az alapszabályok IV. fejezetére. 
Ebben ,,a' gyámintézeti ügyek igazgatásának egy-
szerűsítése végett" esperességi gyámintézeti vá-
lasztmányok felállítása terveztetik. Én pedig a' 
dolgot még inkább egyszerűsíteném. Ugyanis va-
lamint már az imént a' községbeli krajczáros egy-
letektől bejövendő adományoknak beszedését, 
minden választmány mellőzésével, egyenesen a' 

papra, azoknak a' gyámintézeti pénztárba beszol-
gáltatását pedig az esperesre bíztam: ugy az es-
perességi választmányoknak alapszabályilag fela-
dott minden egyéb kötelességeket is kizárólag ez 
utolsóra, mint a' Gyámintézetnek mindenkori ügy-
nökére, ruháznám Mire valók is azok a' választ-
mányok? A' községeknél még lehetne némi hasz-
nuk, tagjaik t. i. — ha akarnák, — házról házra 
eljárhatnának 's az aláirt mennyiségeket időnként 
beszedhetnék. De ezen beszedést is, véleményem 
szerint, sokkal jobb lesz egy egyetlen felelős sze-
mélyre, t.i. a' papra, bízni, ki aztán lássa, mi módon 
eszközli azt , választmány segilségével-e vagy 
másképen. Az esperességi választmányok felál-
lításának azonban teljességgel semmi szükségét 
nem látom. Mindazt, a' mi ezeknek munkakörül 
van kitűzve, szintúgy, söt jobban elvégezheti egyes 
személy is, tudva levő dolog levén, hogy, kivált 
pénzkezelés mellett, a' collegialis orgánumoknál 
sokkal czélszerübbekaz egyéniek, 's e' felett egy-
házi választmányaink eljárásának sikeretlen volta 
is váltig ismeretes levén mindnyájunk előtt. Vagy 
tán az ellenörködés végett volnának ezen választ-
mányok felállítandók? De ezen czél sokkal jobban 
eléretik, ha az ellenőrködés tiszte nem azokra, 
kik egyszersmind kezelnének is, hanem a' papot 
illetőleg, a1 gyülekezeti, az esperest illetőleg pedig 
az egyházmegyei közgyűlésekre bizatik. Igaz, az 
esperességi választmányoknak az alapszabályok 
értelmében még egy másteendöjök is volna, t.i. a1 

képviseleti gyűlésekre küldendő köveleknek vá^ 
laszlása, de a1 gyűlésekről épen most akarok még 
néhány szót szólani. 

A' Gyámintézetnek az alapszabályok VI. fejezete 
szerint kétféle gyűlései volnának: képviseletiek és 
közgyűlések. Én mind az első, mind a' másodnernü-
eket feleslegeseknek, de ki sem is vihetöknek tar-
tom. Hogy a' képviseleti gyűlésekre az ország 
minden esperességeiböl követek jönének évenként 
Pestre, önköltségökön 's napidíjak nélkül, én leg-
alább nem hiszem. Ha pedig ezen gyűlésekben 
csak a1 helybeli vagy a' közel fekvő esperességek 
követei jelennének meg: akkor azok megszűnné-
nek valóságos képviseleti gyűlések lenni. Az 
úgynevezett közgyűlések is mivé lennének múl-
hatatlanul elébb-utóbb ? A' Gyámintézet helybeli 
tagjainak gyűléseivé. Mert ha azokban a' Gyám-
intézet vidéki lagjait is időnként egyebegyüjteni 's 
e' gyűlésekkel a* közönségben az intézet iránt 
részvétet ébreszteni akarnánk: akkor felváltva az 
ország minden vidékein kellene azokat tartani. 
De megint a' mi városi, rendszerint legszegé-
nyebb gyülekezeteink akarnák-e a' rendes espe-
rességi 's egyházkerületi gyűléseken túl, mellyek 
már is gyakran nem kis terheltetésökre vannak, 
még ezen gyámintézeti gyűléseket iá elfogadni? 
De, kérdeni fogjátok, /nit kellene tehát tenni? 
Alázatos véleményem szerint: középponti 
gyámintézeti választmányt nevezze az Egyetemes 



Gyűl, általa tudósíttassa magát évenként a' Gyám-
intézetnek mind számadásairól, mind minden egyéb 
dolgairól, ezen tudósítást nyomassa ki és közölje 
minden honunkbeli prot. községgel. Ez ellen két 
kifogást lehetne főleg tenni, először: hogy így a1 

Gyámintézet a1 társulatiról a' hivatalos térre vi-
tetnék; másodszor : hogy az Egyetemes Gyűlés, a' 
mintmost van,nem képviseli a' honunkbeli egész ev. 
egyházat 's igy a' Gyámintézetnek országszerte el-
széledt tagjai aligha hajlandók volnának azt az inté-
zet ügyei felett mindnyájok nevében intézkedő fő 
fórumul elismerni. Mi az elsőt illeti: egészen el-
különözni a' Gyámintézetet törvényes hatósága-
inktól amúgy sem foghatjuk, mert ha az a' sup-
plicatiók, albisatiők s egyéb jótékony collecták 
pótléka akar lenni, ezek megszüntetése vagy vál -
toztatása iránt csak a' törvényes hatóságok köz-
bejöttével rendelkezhetik. De különben is, miu-
tán az autonomia kezünkben van, által nem látom, 
miért ne lehetne, ha egyébként üdvösnek találta-
tik, a' Gyámintézetnek már most is illyetén félhi-
vatalos színt adni. Hogy pedig az Egyetemes 
Gyűlés a' honunkbeli összes egyházat kellőképen 
nem képviseli, igen jól tudom 's nagyon ismere-
tes elöltem azon hazaszerte elterjedt vád: misze-
rint az Egyetemes Gyűlés nagyszerű czíme alatt 
közdolgaink felett tulajdonképen egy pár pesti úr 
végez. De-ha nem képviseli is az Egyetemes 
Gyűlés jelenleg egyházunkat tökéletesen, képvi-
seli mégis legalább eszmében. Többire a1 mult évi 
Egyet. Gyűlés j.könyve 3. pontjában a' tiszai egy-
házkerületnek már meg van hagyva, hogy az 
Egy. Gyűlés rendeztetése iránt tervezetet nyújtson 
be. Remélem, sőt magara is , mennyire parányi 
befolyásommal tehetni fogom, más erösbekkel 
együtt rajta-leszek, hogy ezen tervezet ugy üssön 
ki, miszerint Egyetemes Gyűlésünk valódi képvi-
seleti gyűléssé alakuljon 's abban nevezetesen ne 
a' kerületek, hanem az esperességek és pedig 
napidíjazolt 's igy a' gyűlésre elmenni tartozó 
követek által képviseltessenek. Illy Egyet. Gyű-
lést aztán bátran lehetend, ugy hiszem, a' Gyám-
intézet legfelsőbb fórumává is tenni 's elfogadni. 

Ennyit a' Gyámintézetre nézve részemről. 
Ha a' dolog maga magát nem ajánlaná, 's illy 
gyenge szónak, mint az enyém, nyomadéka le-
hetne, bátor volnék még annak ajánlására némie-
ket felhozni. Azon körülményt megemlíteni azon-
ban semmi esetre el nem mulaszthatom, miszerint 
ha valaha, épen most van ideje mindent, mi egy-
házunk emelésére szolgálhat, örömmel megragad-
nunk 's életbe léptetnünk. Egyházunk az országos 
Rendek magasztos jogérzete 's Ferdinándnak ,a' 
Jóságosnak' általunk eléggé soha meg nem hálái-
haló határtalannkegyessége által külső viszonyai-
ban elvégre*meglehetősen biztos állapotra jutott. 
Ideje, hogy kéjszeres buzgalommal annak belső 
kifejtéséhez fogjunk. 'S e' munkánál immár a1 

Gyáminlézet nem utolsó 'emeltyű lehetend . Kez-

detben az talán nem leszen egyéb kisded magnál, 
de valamint ,,az Istennek országa ollyan, mint a' 
mustármag, melly minden földi magnál kisebb, de 
minekutána elvettetik, fölnevekedik és nagy ágai 
lesznek úgyannyira, hogy annak árnyéka alatt 
az égi madarak fészket raknak:" ugy e1 kisded 
magból is idővel az egész magyar protestáns 
egyházat jótékonyan beárnyékoló erős élőfa vál-
hatik. *) G e d u l y L a j o s . 

Egy szó a' veszély elölt. 
A' sanyarú helyezet, a' mostoha — szoktuk 

közönségesen mondani — nagy elmék 's hősök 

""*) Fogadja Geduly L. úr szives köszönetemet ezen észre-
vételeiért, 's engedje meg, hogy némi tájékozásul egyet-
mást megjegyezhessek. A' midőn az illetők e' tervet 
készítek, az emberek gyengeségeire és erényeire egy-
iránt tekintettel voltak, valamint arra is, hogy csak egy 
alázatos tervet készítenek , mellynek helybenhagyása, 
változtatása, bővítése, módosítása 'stb. a'magyarhoni 
protes'ans testülettől függ. Lehetetlen volt tehát nekik 
más, mint olly tervet készíteni, melly fővonásaiban az 
egész intézet organicns szerkezetét mintegy ujjal ma-
tassa ugyan, de a pontok bővebb kifejtése, valamint 
azoknak kivitelére nezve a1 szabad discussionak tárt 
mezőt, hagyjon Nagyobb csapás nem érhette volna ezen 
tervet, mint ha arra némán igent biczczentett volna a' 
nagy közönség, tiszteletes fejével. Nekünk igen is észre-
vételek kellenek, mellyek a"1 nagy ügyet érleljék: de 
kell ám aztán egy, akármilly néven nevezendő, de vagy 
az egesz protesrantismust, vagy legalább a' gyáminté-
zethez csatlakozókat képviselő gyűlés is, melly az ész-
reveteleket meghányva, a-1 tervet magáévá tegye. 'S én 
e' részben soha sem várnám be az egyetemes gyűlés 
coordinatióját, melly már 20 év előtt volt tervezve 's 
még ma sincs végrehajtva, noha ez ügyben magam is 
örvendetesebb jövőnek nézek elébe. Én azt óhajtanám, 
hogy a' jövő egyetemes gyűlés alkalmával az ország 
minden részéből minél többen seregeljeuek össze, és az 
altalok meghatározandó alapszabályok nyomán constitu-
álják magokat minél e lőbb, ' s hagyjanak szabad kezet 
magoknak az intezet jövendő módosítása 's tökéletesíté-
sére nézve. — A' mi az rgyes észrevételeket illeti, azo-
kat kiki jegyezze fel tárczájába's szóljon hozzá a'maga 
helyén 's pyőzzön a' jobb. Mert ha hihető volna, hogy 
az egyes községek az egész adományt beadják, 's örö-
mest adják b e , nekem részemről nincs kifogásom elle-
ne; de nálam több levél hever, mellyböl az ellenkező 
kívánság világlik ki. Mennyire van motiválva ezen kí-
vánság és mennyire nincs, azt majd meglássuk, de a" 
tény bizonyos és igy jegyezzük fel tárczánkba. A1 mi a' 
forrásokat és a' beszedés módját illeti, ismét de.esakegy 
árnyéknyi kifogásom sincsen azon javaslat ellen, meliyet 
G. L. úr tesz; észrevételem csak oda járul, hogy az 
efféle intézkedés részletes meghatározásába a' tervezők-
nek ereszkedniök nem volt tanácsos, mivelhogy illyesmi 
a1 helytől és a' személyektől föltételeztelik. Ugyanez áll 
a' IV pontra nézve is , mert hiszen az ee perességnek 
szabadságában áll a'választmányra nézve ugy intézkedni, 
a' mint neki tetszik, csakhogy az organicus összefüggés 
legyen meg. Adjon Isten egyébiránt minél több előké-
szítő észrevételt, minél több buzgóságot és ügyszeretetet 
a" létrehozáshoz , a' kivitelhez minél több részvétet és 
áldást ! S z é k á c s . 



szülője. Én mindig a' leggyérebb tünemények 
közé sorozám ime közmondat, teljesedését: Appa-
rent rari nantes in gurgile vasto. (Valamint a' bo-
káig érő vizben nem lehet úszni, ugy az oczeanon 
sem bátorságos neki ereszkedni e' czélból.) Se -
gédeszközök nélkül tudományra szert tenni nem 
lehet. A' szegénység megölő betűje a' tudomá-
nyos szorgalomnak épen ugy, mint a' bőség ké-
nyelme. Ha ördög volnék, országomban a' velem 
más hiten levő felekezet egyházi szolgáit mostoha 
gyermekeknek tartanám, és fogadom, hogy a' 
legerőteljesebb secla is — mellynek t. i. hivatal-
nokai lennének — meghervadna miattok. A' sze-
génység mellett még szárnyukból is kitépetném 
tollúkat, és a' „deus ex machinával" ép ellenke-
zőleg még vissza is veretném józan eszmélkedé-
seiket őreimmel. Igy alkalmasint nem sokára ör-
vendhetnék a' puseyismus megszületésén. Ezt 
átalánosan a' solid tudományosságról. 

Bármelly hazában, bármelly vallás szolgáitól, 
ha ők — családjaikkal együtt — az elsanyarító 
szegénység alatt nyögnek: sajnálandó! hogy to-
lok — nem levén tehetségűkben könyvet szerez-
hetni — encyclopaedicus tudományosságot nem 
kívánhatni. Emlékezem, hogy a' v — mi tractus-
ban túladunán, néhány papok jelenlétében — kik 
valamennyien vágytak az ugorkafára, akarom 
mondani, assessorságra — ha unaloműzés végett 
's csupa ártatlanul egy tudományos Ihemát adtam 
elő, vagy egyházigazgatási indítványt hoztam 
szóba: mintha vexálni akartam volna cóllegáimat, 
tüzes vas 's forró-viz-próba gyanánt szolgáltak 
mindezek, és még a' beszéd fonalát is alig fogtam 
meg, már ránczos homlokkal 's keresztbe vont 
szemekkel osontottak az ajtón keresztül ki. Ne 
szóljon senki tudományos dologról, se a' közügy-
ről, ha a'tudatlanság Golgotájára jutni nem akar. 
Eíféie hátramaradásainknak a' szegény lapos er -
szény a' gyökoka. 

Ha pedig az evangyeliomból 's egy-két sym-
bolicus könyvből tartanánk censurát, és magok a' 
tanítók is roszúl felelnék az olly Ieczkét, mellyböl 
van manualisuk : igy szólnék hozzájok: Gonosz 
szolgák! kevesen sem valálok hívek, az egy ta -
lentomot is adjátok ide, és menjetek oda, hol sírás 
és fogak csikorgatása leend. Mát. 25: 2 6 - 3 0 . 

A' magyarhoni túladunai ref. egyházkerület 
kömlödi gyűlésén határozó többség nem tudta, mit 
tart az evangyeüom a1 szentelésekről. 

Midőn az apostolok valakit fölvettek: sorsot ve-
tett a' gyülekezet és el lön választva, Csel. 1: 26. 6: 
3—5. Az apostolok kezeiket rájok veték's imád-
koztak, Csel. 6: 6. Ez által nem meg- vagy föl-
szentelték, hanem fölavaták, beígíatlák. Szentnek 
lenni, annyi mint hűnnélküliség, igaznak 's ke-
gyesnek lenni. „Öltözzétek fel, mint Istennek vá-
lasztotti, a' könyörületesség' indulatit, a' kegyel-
mességet, alázatosságot, s z é p s é g é t , csendesé-
get, Kol. 3: 12." „Szívünket megszenteljük az 

igazságbani állhatatosság által. 1. Pét. 3: 14, 15. 
A' templomot megszentelni annyit tesz, mint min-
den undokságot kihordani a1 sz. helyről. 2. Kron. 
29: 5." És igy azujdonan épült egyházakat — hol 
még nem vétkezett senki — nem fölszentelni, ha-
nem fölavatni szükséges. 

Ha az ember igazán él és cselekszik: meg-
szentelte maga-magát. Mi emberek mindössze is 
csak jót kívánhatunk, csak könyöröghetünk em-
bertársainkért : de szentté nem tehetjük. Az egyik 
püspök a' másikra semmi különös lelki változást 
sem gyakorolhat, legfölebb is igy szólhat Jézus-
sal: „Uram! szenteld meg öt a' te igazságoddal, 
Ján. 17: 17 ." azaz, az ég malasztja és segedel-
me legyen vele, hogy igaz legyen a' Jézusban. 
Ez a' buzgó sóhaj pedig inkább azokat illeti, kik 
maguknak választották. Nem mosolyognának-e 
szíves olvasóim énrám, ha a'nagy lotteriát elnyer-
vén, valami 8 vármegyén mennék keresztül, ke -
resni valakit, a' ki helyettem hálát rebegjen Isten-
nek jó szerencsémért, melly azon embertársamat 
nem is illeti. Avvagy kedvesebb-e egy superin-
tendens Hája a' Mindenhaló előtt, mint 300 g j ü -
lekezetböl álló egyházkerületé Ha mondaná va 
laki, hogy a' püspökség legtnagash hivatal levén, 
a' kisebb hivatalnok nem avathatja föl: annak az 
evangelium szabályát olvasnám föl: „Az egyházi 
szolgák között'egyiket a' másiknál fölebb ne be-
csüld, és közöttök semmit sem kell részrehajlólag 
tenni. 1 Tim.* 5 : 19—21." A1 gyülekezetekre 
nézve szinte nélkülözhető: mert ezek vetettek 
sorsot. Föl kell pedig lennünk, hogy a' sorsve-
téskor is ébren voltak 's választottuk fölavatása 
által ismét nem kívánnak ámítatni. Isten tisztele-
tére sem kívántatik avató idegen püspök : mert 
„emberek kezeitől nem tiszteltetik az Isten, Csel. 
8: 17." Szentelje meg minden ember maga-ma-
gát, tehát a'superintendens is, azaz: irtson ki 
szivéből minden gonoszt: 2. Kron. 29: 5. — 
Isten maga a' megszentelő: Ez. 50: 12. — Ne 
a' püspök vagy akárki is iparkodjék püspököt 
szentelni: „majd megszentel bennünket maga 
a' felséges Isten, ha féljük öt: És. 8: 13. 14." 
Ugyan miért terhelné magát a' superintendentia ? 
Kol. 2: 20. Nem olvasták-e, hogy a' cerimonia 
nem szenteli meg a' püspököt: 'Síd. 10: 1. L é -
nyegileg ugyan mi baja van dunántúlnak? Fele-
let: nincs egyházi elnöke, vagy legalább nem 
volt; sorsot vetettek tehát 's lett egyházi elnök. 
Mi híja van még ez evangyéliomszerü eljárásnak? 
Össze kell jöniök a' gyülekezeteknek, és imájokban 
az Isten áldását kérve, kezdessék el vele az e l -
nökséget, Csel. 6: 6. Semmi másra nincs szükség, 
mert a 'cerimoniák: árnyékok, Kol. 2: 17. A' 
gyülekezetek képviselőik által jelennek meg, Csel. 
15: 2. — Jó illatot ne vigyenek a' püspök beig-
tatására, mert az Ur elölt utálatos, Es. 1: 13. 
Tömjényt se vigyenek az Ur eleibe, mert mintha 
a1 bálványt ajándékoznák meg, Es. 66. 3. — Ha-
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nem a' legidösb esperes kezét (még pedig Jak. 
4: 8.) a" püspök atyafi fejére tegye, megismerésül 
a' nép előtt (kik közöl sokan tán nem látták) 1. 
Mos. 48. 14.; áldás-kivánás jeléül, 3. Mos. 9 : 
22., hogy bölcseség lelkével teljesedjék be Isten-
től, 5. Mos. 34: 9. Maga pedig a' derék superin-
tendens tegye össze fölemelt kezeit, 'Solt. 119: 
48. szerin', és imáját föltalálja 'Solt. 19: 1 1, 15. 
— Az igaz protestánsnak még csak gondolatába 
sem jut zománczot, efódot, lannát, hosent és egyéb 
selyem ruhákat akarni adni egyházi elnökének, 
3. Mos. 3 : 7—9. — A' kezek rátevésén 's kö -
nyörgésen tnl miről sem szól az evangyéliom. De 
ezeket is magunk tegyük, 's az idegennek se lá-
bán se eszén ne járjunk. Ne várjuk, hogy a' sült 
galamb szánkba repüljön, magunk süssük-fözzük j 
meg azt. Vagy talán az esperesek 's gondnokok' 
(mert miért-ne a' gondnokok is , vagy bármelly 
buzgó protestáns?) nem volnának alkalmasoké' 
functio elvégezésére 's tán akkor nem teljesednék 
meg szent lélekkel új püspökünk a' kezek rátevése 
által? De hát micsoda szent lélekkel? Felelet: 
könyörgésnek Rom. 8: 2 6 , 27. — hitnek 2 Kor. 
4., Ígéretnek Ef. 1: 13., örpmnek 'Sid. 1: 9., erő-, 
szeretet- és józan elmének lelkével. 2 Tim. 1: 
7. — Péter szónokolván, a' hallgatóságra is szállt 
a' lélek: Csel. 10. 44. Ilogy-hogy ? Felelet: ma-
gasztalták az Istent, v. 16. Ezek szerint az új 
püspöknek kell elébb magának venni szent lelket, 
és ha maga nem akar venni elébb: ugy semmi 
halandó kéz sem tölti meg szent lélekkel. Ha tehát 
maga vesz elébb szent lelket: soha se fáradjunk 
Debreczenbe, már megvan minden. Ha nem vett 
szent lelket: Debreczenböl sem kölcsönöznek, 
mert nincs halandó embernek hatalmában kölcsö-
nözni. Dobos, tisztelt barátomnak a' föl— 
szentelést eltörlesztö indítványát szabadjon itten 
férfi-gyermeknek joggal mondanom A' fölszen-
telés pártolását szabadjon lány-gyermeknek néz-
nem. A' Pesti Hírlapban ez utolsó kapott védel-
mezőt, vagy keresztelőt; mert ki nem látja, hogy 
a lány magzatot férfi gyanánt nem lehetett meg-
keresztelni? Vagy az Ürim és Thummimmal fölé— 
kitendö főpap mellett protestáns nem is fungálhat? 
— Ad vocem: „ k e r e s z t s é g E z e n sacramentom 
elnevezése is puseyisinusra mutat. 

Végül: Mózes, hitetlenségével nem szentelte 
meg az Istent, 4. Mos. 20: 10, 12. Mi pedig mi-
dőn az Istent kívánjuk megszentelni és igy imád-
kozunk: Atyám! szenteltessék meg a' te neved!: 
akkor azt kérjük: hogy mi, és minden emberek 
mindinkább fölvilágosodván, beszédinkkel és cse-
lekedetinkkel mindinkább megismerjük az Istent 
szentnek lenni. Püspökeinket tehát föl nem szen-
telhetjük : mert sem éltökben szent 's bűntelenek-
nek nem ismerhetjük, sem holtuk után nem cano-
.nisáljuk őket. Ifj. V á r i -S z a b ó S. . 

Házassági engedélyért f<»lyaim>-
( l i i u d ó k u a k s x u k s é ^ e ^ i i&j n ö k a 

t u d ó s í t á s . 
Ámbár alulirt még 1829-ben mind a' négy 

főtiszt, ágost. hitvallású superintendentiákat az 
ügynöki foglalatosságról 's tárgyakról értesítette: 
— mindazonáltal, mivel azon időtől fogva a' ke-
zelési tekintetben nevezetesen a' k. k. házasság 
engedélyért járó díjak iránt némelly változás tör-
tént, de egyébként is i844-diki aug. 30-kán 's 
következő napokban sz. kir. Pest városában az 
ágostai felekezetű evangélikusok bányai egyház-
kerülete részéről tartatott közgyűlésből, és ugyan, 
ottan XL. pont által mind a' bécsi mind a' budai 
ügynöknek meghagyatott, hogy a' vallásos ügyek -
ben fizettetni szokott díjak mennyiségéről értesí-
tést adjon : ezeknek következtében a' k. k. há-
zassági engedély megnyerése tárgyában közhírül 
adatik: 

1) A' házassági engedély kieszközléséhez két 
bizonyítvány szükséges, egyik az egyházi, a' fen-
forgó vérségi vagy sógorsági akadálytóli felment-
hetőségről, — másik a' világi hatóságé arról, hogy 
az ohajtott házasságot sem polgári, sem köztársa-
ságbeli akadály nem gátolja. Ezen két bizonyít-
vány vagy Budára az alulírottnak, vagy Bécsbe 
Kis Lajos udvari ügynök urnák, az alul megjegy-
zett díj mellett lészen beküldendő. 

2) A'nemesek, polgárok vagy tisztes sorsuak 
(Honoratiores), ha szegények, a' nagyobb kincs-
tári díj elengedéseért folyamodhatnak, de sze-
génységüket mind vőlegény, mind a' menyasz-
szony részéről a' világi hatóságtól kivett hiteles 
bizonyítványnyal világosan kitevén, hogy annyi 
tehetséggel, a' mennyi a' díj kifizetésére megkí-
vántatik, nem bírnak, kell igazolniok, — mellyben 
ha a' folyamodónak fizetése vagy valamelly habár 
csekély vagyona van , annak részletesen elö kell 
számoltatni. Ha ennek következtében a' nagyobb 
kincstári díj elengedtetik, e' helyett kir. határoz-
mányi díj czíme alatt 3 pgö forint fizettetik — az 
alább c. d. és e. alatt megjegyzett rovatok pedig 
ugyanazok maradnak. 

3) A' falusi iskolatanítók, hacsak nem nagy 
és gazdag a' helység, — csak az adózókra rótt 
díjakat fizetik. 

4) Az adózóktól kir. halározmányi díj czíme 
alatt járó 3 pgö ftnyi elengedtetésre, sok esztendő 
óta alig van egy-két példa, 's ekkor is csak a' 
folyamodónak hosszas katonai szolgálása szolgált 
indokul, — a' kiadói járandóság pedig soha sem 
engedtethetik el. 

A' k. k. házassági engedélyért folyamo-
dók részéről járó díjak — úgymint: 

I. Főrendi nemesektől 
a) kincstári díj a'sógorság lsö fokán 2000 p. Öt. 
b) „ „ vérség vagy sógorság 

2-ik fokán— — — — — 1000 -
c) bejegyzési díj — — — — 10 ~ 



d) kiadói járandóság — — — 14 p. ft. 
e j feltevő, iró, kir. könyvbe igtató j u -

talina/s az apróbb kiadások mintegy 30 — 
II Birtokos nemesektől 

a) kincstári díj a' sógorság lsö fokán 600 — 
b) „ ,, vérség vagy sógorság 

2-ik fokán— — — — — 300 — 
c) bejegyzési díj — — — — 10 — 
d) kiadói járandóság — — — 14 — 
e) feltevő, iró, kir. könyvbe igtató ju-

talma 's az apróbb kiadások mintegy 20 — 
Ili. Szegényebb nemesek és polgároktól 

a) kincstári díj a' sógorság lsö fokán 300 — 
fc) „ „ vérség vagy sógorság 

2-ik fokán — — - — 150 -
c) bejegyzési díj — — — — 10 — 
d) kiadói járandóság — — — 14 — 
e) feltevő, iró, kir. könyvbe igtató ju-

talma 's az apróbb kiadások mintegy 10 — 
IV. Tisztes sorsuaktól 

a) kincstári díj a' sógorság lsö fokán 1U0 — 
b) „ ,, vérség vagy sógorság 

2-ik fokán — — — — — 50 — 
c) bejegyzési díj — — — — 10 — 
d) kiadói járandóság — — — 14 — 
e) feltevő, iró, kir. könyvbe igtató j u -

talma's az apróbb kiadások mintegy 10 — 
V. Adózóktól 

a) királyi határozmányi díj — — 3 — 
b) kiadói járandóság — — — 2 — 
c) posta-bér — — — — — 2 — 

Költ Budán martius 10-kén 1845. 
P r o c o p i u s G y ö r g y , 

h. ügynök. 

V e g y e s e k . 
Halá lozás . Néhai Dúzs János bölcskei 

ref. iskolatanító hideg tetemei mart. 27-kén taka-
ríttatának el. A' 70 éves férfin 52 évet töltött a' 
tanítói terhes pályán, — Bogyiszlón 16, D.-Sz -
Györgyön 19, Bölcskén 17-et 's mindenütt köz-
kedvességgel. Kesergik a' boldogultat számos 
tanítványin kivül, kiknek velők jó bánásaért 's 
szorgalmas tanításaért szeretetöket megnyeré — 
már felnevelt 's jó állapotba helyheztett: Sámuel, 
József, János, Zsófia, Dániel és Lajos gyermekei. 
Béke poraira! 

F e l i i ^ y e l ő - v á l a s z t á s C s o r n á d o n . 
Garamszegi Géczy Péter a' csomádi evang. anya-
egyház helybeli felügyelőjének közakarattal és 
szavazattal elválasztatván, jan. 23. e' hivatal fel-
vállalására megkéretett, mellyet el is fogadott. 
Jelen-voltak helybeli lelkipásztor szónoklata mel-
lett : Gosztonyi és krencsi Gosztonyi Lajos tábla-
bíró , ki e' hivatalt több évekkel ezelőtt buzgóan 
viselte, ennek házi nevelője, csomádi és bottyáni 
iskolatanítók, valamint csomádi, váczi, fóthi, mo-
gyoródi, veresegyházi, kis sz.-miklósi, bottyáni, 

váczhartyáni és rátólhi helybeli gondnokok. Ki 
kell emelni szép tulajdonságit, nyájasságát az e l -
választott új felügyelőnek — söt az egyház és 
esperesség nyereségét, talán összes egyházunk 
javát, mellyet keresni törekedendik néhai ócsai 
Balogh Péter nagyatyja példájára. Ila ide fé r -
hetne házi asszony nyájassága, mellyel az egész 
küldöttséget, 24 személyből állót, fogadta és meg-
vendégelte. * *. 

P r » « i e ! v t á k K e m e n c e alatt, Ns-
Dömölkön Grünvald Liza , vegyes házasságból 
született 12 éves r. kath. leány és Barri Susánna, 
ugyan r. katholicus ifjú asszonyszemély; emez 
az illető lelkésztől, amaz a' tanúktól nyert bizo-
nyítvány mellett az evang. vallásra általtértek; a" 
mult húsvét hétfőn, a' délelőtti rendes ist. tiszte-
let végével a' dömölki templomban, nagy számú 
gyülekezet előtt, az oltárnál, tanúiktól környezve, 
ünnepélyesen confirmáltattak és nyomban a' gyó-
náshoz 's urvacsorájához is bocsáttattak. A' con-
firmátiót bevezetöleg, a' ténykedő lelkész n. t. 
Edvi Illés Pál úr szónokolt Máté 23, 15. versé-
ből arról, hogy mi evangelieusok is miért örülünk 
a9 proselytáknak. Az általtérök az eleikbe mon-
dott vallástételt egyszerre mindketten mondták 
fenszóval. A' vallástételi formula, — mellynek 
fogalmazásában arra fordíttatott főügyelet, hogy 
untató hosszura ne terjesztessék, — a'legrégibb és 
minden felekezetekkel közös symbolum apostoli-
cum mintája szerint, imigyen következik: 

Vallástétel r. kath. proselytának. 
En N.N. nyilván vallást teszek ezen sz. gyü-

lekezet előtt, hogy a'római kath. egyházból az ág. 
ev. egyházba és vallásra ezennel önként és ünne-
pélyesen általtérek. 

Hiszem pedig és vallom, hogy az ev. ker. 
vallásnak egyedüli kútfeje az Istennek kijelentett 
akarata a' szent írás; mellyel ellenkező minden-
nemű emberi rendeléseket megtagadok. Név-
szerint: 

Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, és 
a' Jézus Krisztusban ö egyetlen egy fiában; és a' 
szent lélekben. 

Hiszek a' sz. háromságban, kit egyedül és 
közvetlen imádok lélekben és igazságban. 

Hiszem a' ker. anyaszentegyházat, mellynek 
feje a' Jézus Krisztus, és a' mellyben nekem nyúj-
tatnak a' kegyelem eszközei: az Isten igéje és a' 
szent sacramentomok. 

Hiszem a' két sacramentomot: a' keresztséget 
és az urvacsoráját. 

Hiszem, hogy az urvacsoráját mind a'két szín 
alatt kell venni; hogy a' megszenteltetett kenyér 
és bor emlék-zálogai a' Krisztus testének és v é -
rének , azaz, érettünk szenvedett halálának; és 
hogy az urvacsorájávali élés nem áldozat, hanem 
a' hívek közösülése a' Krisztusban. 

Hiszem, hogy az üdvességre hit és jó csele-
kedet elmulhatlanul szükségesek. 



Hiszem a' lelkiösmeret szabadságát $ mellyre 
nézve más hilenvalókat eltűrök, egyedül űdvezítö 
hitet nem tartok, senkit nem eretnekítek , nem 
kárhoztatok. 

Hiszem a' bűnök bocsánatát, és hogy azt 
egyedül bünbánás és megjobbulás utján nyerhetem 
Istentől, a' Jézus Krisztus érdemeért. 

Hiszem a' megholt testeknek valahai feltáma-
dását és a' holtom után közvetlen kezdődő örök-
életet, mellyben minden jó megjutalmazlatik, min-
den gonosz megbüntettetik. 

Ezt a' szent irás szerint való tiszta ker. evang. 
tudományt tehát hiszem, és mától fogva az egész 
világ előtt is nyilván vallom és követem. Egy-
szersmind szentül fogadom, hogy ehez alkalmaz-
tatom teljes életemet és hozzá állhalatosan hív ma-
radok mind halálig. 

Közli H o r v á t S á n d o r , 
ns-dömö!ki ev. segéd-lelkész. r D 

, Átjöttek r.rkath egyházból^ a* 
ref. ejíyliázha Vjfehértón , Felső-

Az elenyészett húsvéti ünnep 
első napján, tíz, — a' bejelentésrőli bizonyítvány 
megtagadtalása után, az illető tanuk kiadott bizo-
nyítványa mellett, a' r. kath. egyházból átjött — 
család-apa 's anya részesült, egyházunk szer-
tartása szerint, a' sz. vacsorában. Felesen vannak 
szinte az egyszer már bejelentettek, 's számuk 
naponként növekedik. Az Úr naponként szaporítja 
a' gyülekezetet 'stb. Csel. II. 47. 

Puseyismue nyomai a' dunántú-
li ágosta i egyházban. Az 179 l/a-diki 
vallási törvényczikk hozatala után a' dunántúli 
evangélikusok is magukat valamennyire állomá-
nyozni akarván és Kőszegen 1795-ben tartott 
egyházkerületi gyűléseken figyelmöket cultusra, 
liturgiára, külső szertartásokra is kiterjesztvén: 
sokat eltöröltek, mit az evangyéliomi szellemmel 
nem megegyezőnek véltek, pl. az epistolai peri-
kopák éneklését oltár előtt, az estéli éjszakai cul-
tust karácsonkor 'stb A' rendelvény tót egyhá-
zakban épen nem vetetett gyakorlatba: a' mint-
hogy ezekben a' szerzés igéi és az epistolák ma-
iglan énekelve mondatnak. Hanem a' magyar 
egyházakban, átalján állíthatni, megszűnt mind az 
epistola-éneklés, mind az éjjeli isteni-szolgálat: 
néhány lelkészeket kivévén, kik az epislolát ha-
lálukig énekelték, névszerinti Döbröntey Újfalu-
ban, Gáncs Farádon 'stb: — melly utóbbik kará-
csom éjjeli cultust is szokott tartani Azonban e' 
rítusokat ugy lehetett tekinteni, mint csakugyan 
eltörlölteket. A' legújabb években viszont, bár 
nem az epistola-éneklés, hanem az éjszakai cul-
tus némellyektöl fölélesztetett és gyakorlatba ho-
zatott; névszerint Pálfy által Geresden, és Szede-
nics által Palotán, melly lelkészek Sylvester est-
véjén, kivilágított templomban, híveiknek a' fiók-
egyházakból is teljes összegyülekeztetése mellett 

prédikálziós isteni tisztelelet tartanak évenként. 
Sopronban is Schvartner lelkész törekszik efféle 
új cultust divatba hozni. De a'helyben lakó super-
intendens által még eddigelé a' szándék akadá-
lyoztatott. Már az illyen újítások ellen mi épen-
séggel ki nem kelünk, de még is kérdjük: Ezen jó 
lelkész urak nem tehetnének-e valami haszno-
sabbat azon idő alatt, míg magukat illy óvult r í -
tusok fölélesztésével akarják kedveltetni; híveiket 
pedig, a' szónoklati özönnel ugy is csömörig elbo-
rított protestáns híveket, új szónoklatok kihallga-
tásával terhelni ? — és vájjon ez nem puseyis-
mus-e? 

Nem különben puseyismus nyomaira mutatnak 
azantievangelicus-ünnepekis, minők: Vízkereszt, 
gyertyaszentelő, Krisztus fogantatása és Péter-
Pál. Ezeket bár a' buda-pesti zsinat canonizálta, 
a'reformátusok dicséretesen mellőzik; míg azalatt 
az ágostaiak hazaszerte egész ünnepképen meg-
tartják; — rájok külön pericopák és a'legújabb 
ágendában colleclák és imádságok is levén ki-
szabva. — 

IV! agyar országi ev. egyház his-
(óriáját iHrio , 's illő áron kapható 
két nevezetes oklevél . Egy özvegy asz-
szonyság által némelly, férjétől reá szállt, kéz-
iratoknak áttekintésére bizodalmasan felkérve, 
egyéb érdekes másolatok közt véletlenül akadtam: 

1) Az 1610. Zsolnán tartatott evang. zsinat 
actáinak, és 2) Az 1618. évi pozsonyi ország-
gyűlés alalt az evangélikusoknak gróf Forgách 
Zsigmond országbíró által kiadott bizonyítványá-
nak (miszerint az evang. Rendek II. Ferdinánd 
királynak eléterjesztendö diplomából „una cum 
templis" kihagyása ellen protestáltak) eredeti 
oklevelére. 

Mind a' két oklevél épen meg van tartva, jól 
írva 's könnyen olvasható. Az említett actákon a' 
sajátkezű aláírásaik éspecséteik majdnem mind 
azoknak, kik az előszóban mint jelenlevők jegyez-
tettek fel — az időtől mitsem szenvedtek, 's csak 
a' második oklevélén található országbírói pecsét-
ből estek ki már némelly darabocskák. Bár hiszem 
pedig, hogy valamint ez utolsó oklevélből több 
eredeti példány készíttetett's talán mindeddig fen-
tartatott, ez szintén az említett zsinat actáival is 
alkalmasint ugy van: még is azt tartom, hogy ez 
az általam felfedezett eredeti példányoknak becsét 
nem csökkenti 

Eladásaikkal engem bizott meg a' tulajdonos-
nő. Bérmentes levelekre tehát egyéb tudnivalókat 
is szívesen közlendek. Talán jó volna vagy egy-
házi kerületünk vagy pedig egyetemes gyűlésünk 
levéltárának számára azokat megszerezni —? Költ 
Beszterczebányán, 1845. mart. 6-kán. 

K u z m á n y K á r o l y , 
ev. prédikátor. 
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TARTALOM: Mi a'hit? (Tanszéki beszéd.) B l o c h Mór icz -
— Utravalócskák prot. egyházi gyűlésekre menendőknek. 
M u n d a n u s . — Máramaros-ugocsai egyházmegye gyűlése 
H e g y i J á n o s . — Drégel-palánki e.rnegyei gyűlés. Tóth 
M i h á l y . — Nagy-bányai egyházmegye helyosztó gyűlése. 
Melegh . — Kül- és belföldi tudósítások. 

JU i a ' h i t ? 
(Tanszéki beszéd.) 

Az ember, ki világokat ölel lángelméjével, 
honnan jölt és hová menendő? Azt kérdi a' gondol-
kodó és e* kérdéssel köszönt be a1 szellemi világba. 
Nem minden emberben támadnak e' kérdések. Van-
nak, kik egész életökön keresztül öntudatlan ösz-
töntől vezéreltetve bolyongnak a' földön. Boldog, 
ki azon kívánságok kielégítését, mellyeket kör-
nyékezete és testi szükségei szülének, nem tartja 
élete egyetlen és fő feladatának. Egyszer oda 
jutván, ellen-állhatatlan hatalom ösztönözendi 
lelkét, mindazon kérdések megfejtésére, mellyek 
élet-czéljának rejtelmeiben lappangnak. Mint a' 
mag, melly a' sötét föld gyomrából, szét-repeszt-
ve hüvelyét, törekszik napfényre: ugy követi 
lankadni nem tudó törekvéssel lelke nappalát, a 
balságok bilincseiből kivetkezve, a' bölcs. De ki 
itt a' bölcs ? Kérdjed meg a' Newtonokat, — pá-
lyájok végén megvetéssel néznek vissza gyűjtött 
tudományuk kincseire, annyira nem közelité meg 
törekvésök lelköknek kimeríthetetlen eszményeit. 
'S a" bölcsek nappalának hol van világa ? Sokrates, 
minden bölcsesége végeredményének mondá, hogy 
tudja, miként mitsem tud. Homály borítja erede-
tünket, bizonytalanság éjjele jövőnket. Ez emberi 
sors. Tovább néz az ember, száll lelke mélyére, 
ki fejti meg itt neki titkát azon csodás egyesülés-
nek, melly halandó természetét halhatatlannal hozá 
kapcsolatba? Száz sejtelmek súgják meg neki a' 
halhatatlanságot, és az ember e' sejtelmek érzeté-
ben ragad meg mindent, a' mi szivét felgerjeszti; 
örökséget hisz ölelni, 's a1 holnapi nap hozza meg 
végét a' mai nap végetlenségének; a' szív maga, 
melly ma halhatatlanokról álmodozott, holnap sír-
nak martaléka. Ez ismét emberi sors, mondják, 's 
a ' rejtély csak fejtetlen marad. 

Éi ezte a' sors ezen ellenállhatatlan hatalmát a* 
régi vilá£ és magok az Olympus istenei föhajtva hó-

dolnak az érczkaru avayy.t], a'szükség-istennőnek. 
Midőn Aischylosnak lebilincsezett Prometheusa jaj 
szavaival a' levegőt betölt nyögő fájdalmának szavai 
között azon fenyegetést is hallatja, hogy keserves 
sorsát magok az istenek sem fogják kikerülhetni. 
Jött a' megváltó Jézus Krisztus, és avayy.y/ vas-
hatalma megtöretett, a1 kereszt alatt, — a1 halát 
elvesztette borzadalmait 's az élet rettegésit. Mi 
szülle a' változást? Mi tudta kibékíteni az életet a' 
halállal,a' földet a'menynyel, az égalattit ég-fölöt-
tivel ? Felelet: a1 hit. A'mit a'bölcsek bölcsesége, 
a'mit a* hatalmasok hatalma teremteni nem tudóit, 
véghez-vitte azt az együgyű hit. Látod örömeid 
mulékonyságát és szomorkodol: a' hit az örökké-
valóságra mutat, 's megnyugszol; kesergeni aka-
rod sirba-szállt szerelmesidet: látjuk egymást, — 
's szived sebeire a* vigasztalás malasztja száll; 
érzed az élet keserveit: a1 hit mennyet mutat, a' 
hol nincs keserv, nincs halál, és a* hit csalhatat-
lan reménye megnyugtat. De mi az a' hit?— kér-
ded — 's hol a' hit kecsegtetésinek biztositéka ? 
Kérdjed a' szerelmestől: mi a' szerelem? 's hol 
van boldogitó érzelmének biztositéka? „Titkon 
nyílnak az élet legszebb rózsái ," mond a' költő, 
's a' költőnek igaza van. A' melly égi pompát 
tiszta fényes nappal nem látod, felleplezi előtted 
az éj sötét homálya és elragadtatva szemléled a' 
magosabb világok végetlen pompáját. De te, mint 
kétszer-kettöt, eszeddel akarod megfogni a' hitet. 
'S miért épen ezt ? miért nem azt , a' mi szembe-
ötlöbb és közelebb hozzád? Avvagy tudod-e 
már meghatározni a' gyönge fűszálnak mikénti 
sarjadását? Tudod-e megmondani, miért izük 
szádnak az édes ? miért nem a' keserű ? De, hála 
Istennek, hogy tudnunk nem kell, a' mit tudnunk 
nem lehet!: a' mi pedig boldogságunkhoz való, 
azt Isten mélyen oltotta szivünkbe, 's nem ada a' 
véges dolgokat kutató véges-észnek hatalmat f e -
lette. Mi siralmas volna a'szegény ember állapota, 
ha lelke megnyugtatását csak a' philosophok tu-
dományától várhatná!? Hány ember részesülhetne 
lelke teljes nyugalmának boldogságában? Nem 
ugy akarta a'jóságos gondviselés, hanem adott az 
embernek fontoló észt és sejtő szivet, hogy a' hol 

I világosan ismerni nem tud, tudjon hinni és boldog 
I lenni. Értsük tisztán egvmást. A' tudomány ösz-



töne a' léleknek lényeges tulajdonsága, az ember-
nek adatott vizsgálni a' dolgok okait, hogy a' mit 
elméje felfogni tud, ne legyen kénytelen azt csak 
hinni. Annyiból a' tudományról mondhatni, hogy 
az a1 hit halárait szűkíti, ámbár erejét nem cson-
kítja; mert-ismervén az emberi erők különbféle-
ségét, a1 tudomány kimutatja mindenkinek a' maga 
hatáskörét; és valamint nem akarja, hogy szivvel 
határoztassék, a' miről csak rendező ész fontolása 
ítélhet: ngy viszont nem kérdezi az észtől, a' mi-
ket szive hü sugallatai váltig megfejtenek. Nem 
tudod földi léted czélját, lelked és tested egyesü-
lesének czélját, eszed a' kétkedés hallámain ha-
bozik: ragadd meg szived sejtelmeit, hited biz-
tatásait és megnyughatok Mi okod is van rövid-
látó eszednek többet hinned, mint rengő szived 
sugallatának? Avvagy tudnád-e okát mondani, 
miért olvadtak a' hitnek ama meg nem fejthető 
sejtelmei szivünkbe? mi okból adatolt végetle-
nekről tudnia a1 szívnek, hahogy valahol és vala-
ha végetlen lét nem létez számára ? Ember, ki 
kebled legbensőbb szózatának nem hiszesz, szólj, 
kinek és minek akarsz hitelt adni? Hol várhatsz 
árva fejednek biztos tanyát, saját magadban meg 
nem nyughatol? De tudom, te csak a' szerepeket 
tévesztéd el ; eszeddel akarsz hinni és a' szivvel 
gondolkodni: pedig a' hit a' szívnek dolga, titkos 
kifejezhetetlen tartalmú, mint a1 szívnek minden 
mélyebb érzése. A' ki ész tárgyává akarja tenni, 
lerontja lényegét. Mert a' hit — a' mint az apostol 
mondja — azoknak valósága, miket reménylünk 
és olly dolgokról való meggyőződés, a1 miket 
nem látunk. A1 mit eszemmel fölérhetek, azt 
nem hinnem, azt tudnom kell, azt felfognom, 
egész természetein int, melly mihelyt valamit kí-
vülem észre vett, azt megismerni mi, honnan, mi-
kép és miért lett? fáradhatatlanul törekszik, — és 
törekednie kell, ha eszét az ember magtagadni nem 
akarja. Mi, honnan, mikép és miért lett? e' kérdé-
sek körül forog minden tudományunk, 's e' kérdé-
sek fejtegetése ragadá ki a' sújtó villámot az iste-
nek kezéből és helyezé a' természet rendes tünemé-
nyei sorába, hol csapását az ember elhárítja; e' kér-
dések fejtegetésének köszönhetjük, hogy a' beteg-
séget nem nézzük isten ostorának,mellynekyhalandó 
ember ellent sehogy nem állhat, hanem természetes 
okok következésének, melly okok megszüntetésé-
vel, ha történhetik, megszüntedheted magát a' nya-
valyát. Minél több tárgyat világított föl a1 józan 
ész fáklyája: annál többet törölhetünk ki azoknak 
sorából, a' miknek elébb csak hinnünk kellett,— 's 
minél többször örülhetünk ebbeli fáradozásunk si-
kerének, annál nagyobb lesz mindig tudni-vágyá-
sunk, melly a1 dolgok okait ismerni akarja; annál 
nagyobb bizodalmunk, tudni-vágyásunkat kielé-
gíthetni. Azonban ok és mód emberi bölcs törek-
vésnek fő szabálya, és nevezetesen a' kutató ész-
nek már maga a' természet mutatta ki azon hatá-
rokat, mellyeken túl mennie büntetlenül nem sza-
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bad. A' hol , a1 mint a' köznyelv mondja, az em-
ber esze megáll: ott tovább törni előre képtelen-
ség. Ki van hallgatóim közölt, ki valaha álmodo-
zásiban el nem merült a' vizsgálódás örvényeibe? 
Kínos sejtés fogja el az ember lelkét 's lényünk 
borzadoz a' kietlen semmi előtt. íme e' határnál 
kezdődik a' hit birodalma. Hiába kínzód itt esze-
det! ez itt csak rémeket lát. De vegyed hitedet 
kalaúzul, kelj sejtelmid szárnyaira, 's kietlen he-
lyett a' menny kapui nyilnak meg előtted. Ha te-
hát véges természetünk határin belül eszünknek 
szabad fejlődést engedünk és nem hagyjuk a' hi-
tet beleszólani működéseibe: adjuk meg a ' te rmé-
szet határin túliakban a' hitnek a' magáét. A' böl-
cselet igen is joggal követelheti, hogy a' mi neki 
hit gyanánt feltétlen elfogadásra nyujtatik, magát 
igazi vallási tartalmúnak és említett végetlen jel-
Iemünek kimutassa: azaz, olly tartalmúnak, 
melly a' szivböl eredve szivet hódítson és csil-
lapítson , 's a' léleknek kielégítést nyújtson olly 
kérdésekben, mellyekben azt kielégíteni a' hiten 
kivül misem tud. De ne kívánjuk, hogy a' hit tar-
talmát vagy csak tartalmának bebizonyítását is 
várja a' bölcselettől; holott megfordítva a' philo-
sophia irányát, kiindulási pontját kölcsönözni 
kénytelen a1 hittől. Vizsgálódhatunk eszünkkel a' 
hit körül, nehogy higyük, a* miket hinni nem kell, 
mivel bizton tudhatjuk, vagy hinnünk nem lehet, 
mivel az észszel ellenkezik; mert az igaz hit az 
észszel nemcsak nem ellenkezik, söt, a'mint látók, 
az észnek szükséges kiegészítője. De ki a' hit tár-
gyait észszel és csak észszel akarja felfogni, igen 
hasonlít ama kertészhez, ki szép virág-házat épít-
vén, nem csinált bele ablakot, mellyen a' nap su-
garát beeresztené, 's gondolá magában, a' lámpa-
fény is csak isten fénye, 's a' kemencze melege is 
csak isten melege, — majd ellátom növényeimet 
azokkal és viritandnak. Balga kertész! ki fel 
akarod forgatni a' természet rendét. Lámpád fénye 
és kemenczéd melege jó, hogy dolgaidat mellette 
végezzed, vagy legfölebb, hogy lerontsad, a' mi-
ket a ' j ó természet alkotott: de míg világ és az 
örök tart, ne várd, hogy ember-szítta tűz csak egy 
virág-bimbót is megérlelhessen. 

Tisztelet a' nagy észnek, melly a1 tenger hul-
lámúi utat tör vágyainak, 's a1 levegő végetlen 
űrében készül versenyezni a' madárral; melly a' 
napnak tudta megkötni sugarát és az eget fosztja 
meg villámitól: de az ész, mindezen csoda müvei 
mellett, nem elégítheti ki lelkem egyetlen magasb 
emelkedését, szivem egyetlen mélyebb vágyát5 
ezt csak a' hit teheti, a' mellyröl mondatott: Ha 
van hitetek mustármagnyi, azt mondandjátok a' 
hegynek: eredj innen amoda és elmegy, — és 
semmi nektek lehetetlen nem lesz. 

B l o c h M ó r i c z . 



Utravalócskák prot. esyházl gyűlé-
sekre menemloknrh. 

Az évszaki idő tavaszodik, a' napok hosszúi-
nak, a'magyarhoni utak is szikkadván, jókká lesz-
nek, minden közlekedések könnyebbülnek, minden 
szoba szállást ad a' vendégeknek fűtetlen is; az 
egyházban a' mozgalmak ébredeznek, a' tavali 
jegyzökönyvek köröztetnek, legalább köröztetni 
váratnak, a' hazaszerte mindenfelé összejövete-
lekre , választmányi munkálatokra, kisebb-na-
gyobb testületek egybesereglésére, szóval: egy-
házi-gyűlésekre. Protestáns embernek egyh. gyű-
lésre menni, akár vándorlóra, akár állandó helyű-
re ,* ) annyi, mint végzéseket, törvényeket alkot-
ni, bajokat eligazítani, azaz, kormányzásra be-
folyási jogot gyakorolni és kormánytárs lenni, mi 
egy-kissé az ember hiúságának hízelegvén, mi 
csuda, ha többnyire mindnyájan szeretünk gyű-
lésre menni, kik egyébként vallásunkért buzo-
gunk, **) fáradni 's költeni nem sajnálunk, aztán 
kik nem vagyunk élet- és kormányzás-untak. 
Tehát korszerűek lesznek, és bár nem használ-
nak is, legalább nem ártandanak az illy szent he-
lyekre zarándoklóknak néhány itten leirt igény-
telen tanácsok, vagy is (hogy magunkat tanító 
mesterekül kiadni ne látszassunk) eszmék, mint 
megannyi üdvös utravalócskák. Vegyék jó néven 
ezeket minden illetők; nem azt fürkészvén: ki adja 
az illyeséket kéretlenül; hanem mibennök a' szép, 
jó, igaz és elfogadandó vagy megvetendő; jelen 
Lapra sem haragudván, hogy ez egy szerte-rep-
kedö és hibáinkat kicsacsogó papagáj. 

Tanácsoljuk először is, hogy gyűlésre minden 
tiszti-hivatalnokok mulhatlanul elmenjenek, az el-
nökök pedig épen okvetlenül. Az elnök elmara-
dása mindig némü botrányt szerez, a' gyűlés és 
minden teendők rendes folyamát zavarja, sok szó-
ra, beszédre, kérdezésre, bírálásra alkalmat nyújt, 
a' meg nem jelent elnök iránti köztiszteletből és 
bizodalomból valamit mindig levon. A' melly el-
nök gyűléseken rendesen megjelenésre többé nem 
alkalmas, azollyatén legyen elég becsületes-szi-
vü, a' hivatalt tisztújítás nélkül is önkényt resig-

*) Mindenik modornak van jó és rosz oldala; azért egyh. 
gyüléskedésre talán legjobb az illető megyében három 
városi vagy más népesebb helyet kitűzni 's e1 kis cyclus-
ban saját költségen vándorolni. Ez közép-út, melly be-
foglalja mind a' vándorlás, mind az állandóság áldásait. 
Ezt vette most már gyakorlatba pl. az ág. dunántúli 
egyházkerület. M u n d a n u s . 

**) Hogy illyenek világi uraink között is helylyel-közzel 
találtatnak, kétségbe hozhatlan, és Wimmer urnák kor-
holó rajza (Egyh. Lap 213 . old.) szembeötlően túlságos. 
Ellenben megvallva, hogy a1 keresztyéntelenség világi 
uraink között igen elhatalmazott: az evang. lelkészekre 
igazságtalan az a' vád, mintha ez élet-jelenmény az ö 
művök volna. Majd meglátnánk, világi magyar uraink 
között millyen vitéz terítő-pap lenne W úr, ki most 
olly fönlengösen beszél, fárájában nem levén köze egy 
úrral is. M u n d a u u s. 

nálni, és lelkiösmeretét azon rút önzési váddal 
vádoltatással nem terhelni, hogy neki egy ember-
nek édes én-je miatt az egész testületnek közjava 
hátramaradást szenved. 

Tanácsoljuk továbbá, hogy az egyházak ügyé -
ben és képében gyűlésre hivatalosan menők vagy 
küldöttek, ugyan az egyház által illendő uti—költ— 
séggel adományoztassanak. Mert csak igy köve-
telhetjük tölök, hogy a' gyűlésen megjelenjenek, 
az ügyekhez szóljanak és eljárásukról az őket 
küldő testületet tudósítsák. Pénzerő nélkül sem 
gyűlés, sem erre utazás, sem ténykedés, sem elö-
haladás nem gondolható; és az az elv, hogy in-
kább ne ténykedjünk semmi jót és üdvest, csak 
egyházaink új költséggel ne terheltessenek: rosz 
elv, söt bün az Isten országának terjesztése ellen. 
Ezen elvtől vezéreltetve választatnak sokszor e s -
pereseknek, követeknek, 'stb. ügyetlen obscurus 
egyének, kik aztán, mint fac me talem, talis ero 
emberek, nem hogy a' hivatalra fényt és áldást 
ruháznának, hanem ök várnak illyeket a' hiva-
taltól , 's nem visznek végbe jót, jeleset semmit. 
Hol pedig az egyházak buzgótlankodva, fösvény-
kedve , fázva, a' gyűlésre küldendőktől az úti-
költséget megtagadják és csak becsületi követe-
ket neveznek ki: ott viszont ezek vagy fogadják 
el az üres megtiszteltetést és utazzanak el a' gyű-
lésre ; vagy, ha elmenni komoly kedvök és szán-
dékuk nincsen, ne játszanak egy testülettel, ne 
fogadják el szóval 's hallgatással a' követséget, 
hanem tegyenek őszinte köszönetet és ellennyi-
latkozást. 

Harmadszor tanácsoljuk, hogy a' kiket küldé-
sünkkel és ügyeink viselésével megbízunk , azok 
feleljenek is meg küldetésüknek; megoldván nyel-
vök köteleit, szóljanak és ne hallgassanak, mint 
Esaiás némái. Hogy pedig lelkészeink is, főleg 
kikhez e" tanács irányoztatik, magukat a' világiak 
előtolakodó nemességökkel ne menthessék, világi 
uraink legyenek méltányosok őket szóhoz jutni 
hagyni, és mindenkor papi, világi követ egymást 
felváltva szónokoljon ; — ha t. i. ebbeli szándékát 
felállással papi követ is jelentette. Bátran azonban 
és alaposan csak az szónokolhat, ki az előbb v i -
selt ügyeket, melléjök az egyházi lapot félben sza-
kasztás nélkül olvasta, és a' dolgok mibenlétét 
körülményesen tudja. Ha dolgok és világos gon-
dolatok bőségében vagyunk, akkor a' szó és k i -
fejezés is könnyen, önkényt adja magát, mint Ho-
ratius mondja: „Dummodo sint r es , sponte sua 
. . . . verba sequentur." 

Negyedszer tanácsoljuk, hogy a' gyűlést, bár 
mennyi napig húzódnék is az, végeztéig megvár-
ják; és papi, világi rend távozzék a'hely színéről, 
hő kebelben áldást 's szeretetet vivén haza, nem 
pedig átkokkal. Azonban e' tanácsnak követése 
a1 második által van feltételezve. 

Végre tanácsoljuk, hogy valódi protestáns e l -
veket vigyenek magukkal a' gyűlésre; nevesen 



azt, miszerint prot. egyházban papi és világi rend 
együtt és egyaránt vezeti a* kormányt. Együtt, 
azaz: egyik sem maga egyedül; egyaránt, azaz: 
egyik sem fölebbvaló a' másiknál; egyik sem 
uralkodó, de alárendezett sem egyik. Követjük 
mi e' kormányzás-módot az ös-eredeti első ke-
resztyén egyházak prototypusa szerint, söt ma-
gának hitünk fejedelmének és apostolainak világos 
parancsolatából: Márk. 9, 35. I. Kor. 3, 9. 'stb. 
E* parancsolatot hiven megőrizték a'keresztyének 
az első négy évszázadokban. Az egyh. történe-
tek könyvei megbeszélik, miként az első conciliu-
mok papokból és világiakból képezett megannyi 
vegyes nagyszerű gyűlések voltak, mellyekben 
az ügyek elitélése, és a' tiszta ker. tudomány meg 
tartása körül a' világi rendnek jótékony befolyása, 
ellenörködése és ellensúlya tagadhatatlan. Utóbb 
a1 pápaság és a' klérus kifejlődvén, 's az egyház 
kormányát a' világiak kizárásával egyedül magá-
nak kivíván, hozták be a' conciliumok és pápák a' 
Szent-írással ellenkező számtalan emberi rendel-
vényeket egymás után. De hogy conciliumok az 
eretnekítésben, üldözésben, új meg új rendelvé-
nyek alkotásában a' túlzást messzebb nem űzték: 
azt is főleg azon koronás fejedelmeknek és her-
czegeknek köszönhetni, kik a' conciliumokon a' 
középkorban is megjelentek. Nem is kételkedünk 
semmit, hogy — ha a' r. kath. egyház a' triden-
tinum után már egyszer valahára megint, a* leg-
régibb conciliumok modora szer.nt, papi és világi 
rendből összehívandó conciliumot tartana, (mit 
országgyülésileg a" többi európai nemzetekhez 
indítványozni, nem kis becsületünkre válnék):1— 
az a' r. katholicismust ollyképen reformálná, mint 
ez nemcsak korunkhoz illenék, hanem hazánkban 
a1 vallási megszakadt felekezeteknek egymáshoz 
közeledését, hogy ne mondjam, nagyszerű unióját 
idézhetné elő. Hisszük is, hogy egy ingerült ke-
délyű 16 évszázadi concilium által minden utóbbi 
századok nemzedékeit gyámnokoltatni sem a' ró-
mai klérus nem akarandja, sem a' felvilágosult r. 
kath. hívek nem szívelendik. 

Mindezek nem új igazságok; mellyek, hogy 
lelkészeknél kivált tudvák, feltétetnek. De ők 
ezeket még sem tudják, vagy csak sokan tudni 
nem akarják; nem bírván kiirtani fejőkből azt a* 
fonák eszmét, hogy az egyháziaké az elsőség, 
egyháziaké a' kormány. Innét az az uralkodásra 
törekvés, melly sok prédikátorban főleg az által 
nyilatkozik, hogy superintendensöket (ha lehetne) 
pápává tenni; vagy a' szelíd eljárású főnöki szé-
ket uralkodni sóvárgó zsarnok emberrel betöltetni 
óhajtanák; hogy hierarchai szellemben működő 
superintendensnek törvény-elleni tetteit elhallga-
tással vagy mentéssel helyeslik; és hogy tapsol-
nak, midőn gyűlésen pajzán világi szónoknak még 
pajzánabb pap jól befelelt. Innét az az elfojtott 
alattomos fulaszkodás a' világiak ellen, kiknek 
pedig csak részt venni czéluk, nem uralkodni egy 

olly tehetlen néposztályon, minő a' prot. papság. 
Innét aza'pedansön-elkülönzése és két díszruhp, 
seregbe összevonulása a' papi és világi rendnek s 
mintha egymás ellen táborba szállottak volna. 

Uraim, Tiszteletes Urak! Már egyszer jöjünk 
észre egészen Ismerjük meg a' paritást; egymás 
ellen ne törjünk, és irtsunk ki minden hierarchiai 
eszmét gyökerestül. Ennek tanúsításául, zsinatra 
indítványozzuk, hogy jövendőre a' felsőbb ható-
ságokkal levelezést, a'gyűléseken elnöklést, kör-
levelek bocsátását, egyházak s iskolák látogatá-
sát "stb. felváltva vezesse a' főfelügyelő és a' su-
perintendens, esp. felügyelő és az esperes «gy 
gondolkodva 's illyen indulatokkal menjünk a* 
gyűlésre. 'S eddig az utravalócskák. 

M u n d a n u s . 

ifláramaros-iigocsai egyliázmegje 
g y ű l é s e . 

A' máramaros-ugocsai e.megyének mart. 27. 
28. 29 és 30-dik napjain ugocsa-megyei Tisza-
Keresztúr helységben tartatott helyosztó közgyű-
lése, mellynek — bárha a' törvényszéki Ítélet alá 
bocsátandó tárgyak távol levő méltóságos segéd-
gondnok Homorod-Szentpáli Szentpály László Ő 
nagyságának elnöktársához küldött levelében fog-
lalt nyilatkozata szerint a' maga jelenlétében april 
hó valamellyik napján tartandó tanácsülésre tar-
tattak is fen— olly temérdek teendői voltak, hogy 
egy-egy 24 órás napnak fele részénél többet kel-
lett ülésre's tanácskozásra fordítani; — minek — 
ha a' két év óta e.megyénkben gyűlés tartásának 
elmulasztása miatt összehalmazott ügyes-bajos 
dolgok sokasága volt is egyik oka, — de, bizo-
nyosan a' nevezetes tárgyak — különösen pedig 
egy első-rangú egyházból 3—ik osztályúba moz-
díttaíott *s gyöngélkedése miatt a' gyűlésen meg 
nem jelenhetett paptársunk ügye — fölött nagy 
tűzzel 's lelkesedéssel folyt hosszas vitatkozások 
általi drága idő fölemésztése is vala másik oka. 
— Ezen fontos gyűlésnek menetelét 's tárgyai 
közöl csak némellyeket — a' mennyire fáradt fi-
gyelmem után fölfogva, emlékezetemben megtart-
hattam— közleni e'következőkben kisértem meg. 

1) A' kijelelt első napon tanakodó ülés — 
conferenlia — tartatott, előkészületül a' magokat 
változásba tett 's tétetett belső hivatalnokok 's 
egyházak dolgainak a' helyosztás előtti elintézése 
iránt. Ezelőtt 3évvel egyházaink szavazat-több-
sége által keletkezett helyhatósági törvényünk — 
statutum — értelme- 's erejénél fogva csupán 3 
évben történhetvén egyszer e.megyénkben a' hit-
szónokok változása: e1 kiváltságos joggal élni 
kivánó egyházaink, különösen az ugocsaiak — 
alig hetet kivéve — állottak ki a1 szabad hivást 
igénylő változás terére. A' látogatási jegyző-
könyv sorozata szerint szőnyegre került megüre-
sülendö egyházak belső hivatalnokainak elren-



delése fölölt különféle okok's vélemények jelent-
keztek. — Supplantatio vádjával alaptalanul ter-
celt pap — az adatok egybevetése nyomán ártat-
lansága kitűnvén — fölmentetett, 's a' meghívó 
egyháznak kérése a' más napi közgyűlésben csak-
ugyan megadatott. — Egy pap 's e.megyei ülnök, 
ki ügye tárgyaltatása alatt székiből felállva, a* 
teremböli önkénytés távozásra szerényen nyilat-
kozott, ekklézsiájából — azon okoknál fogva, mi-
vel templomi tanításai együgyüségök miatt a'nép 
lelki éldeletére 's épületére sikeretlenek, 's még 
az úri sz. vacsora kiszolgáltatásakor is palástosan 
nem öltözik 'stb. — más helyre mozdíttatni kimon-
datott. Volt egyház, melly papjának elmozdílta-
tását a' többek között azon okon is kérte: mivel 
a' helybeli plebánussal társalkodik. — Csepe affi-
liáltatásért folyamodott. Itt megpendült azon óhaj-
tás : vajha több gyönge ekklézsiák leányosítása 
által szegény papjaink sorsán ez által is javíttat-
nék. Csak az a' ba j , hogy nálunk a' rendszeres 
fizetés megszüntetése czéloztatik vele; miként 
Szirma is — azon az okon, mivel templomát a' 
Tisza-vize elhordta, 's már paplakját is környé-
kezi, 's a' hallgatók száma is négy háznépből ál-
lóra olvadt le — ugy kéri papjának eltételét, hogy 
még csak egyházhoz se köttessék, 's minden papi 
fizetéstől fölmentessék: — a' mi pedig képtelen-
ség. — Voltak egyházak, mellyek a\látogatásnak 
semmi panaszt be nem adtak-, még is most vádak-
kal lépve föl, belső hivatalnokaik változtatását 
sürgették. 

Olvastatott volt — n.-szöllősi pap Ungvári 
István folyamodványa, mellyben jelenti, hogy ö 
— látván a' prot. papok nyomorú sorsukat, de 
különben is mindig katholice gondolkozván — a' 
kath. a.sz.egyházba általtért, — hathatós eszköz 
levén ezen gondolkozásábani megerősödésre 's 
lelkiösmeretbeli szabadságának követésére a' Pr. 
Egyh. és Isk. Lap, mint a' protestantismus orga-
numa, (értem gúnyszavadat!), mellynek olva-
sása után feljogosítva érezte magát az átté-
résre: kér tehát 9 évi papi szolgálatáról bizo-
nyítványt adatni magának. Furcsán hangzott az 
áttérés után írt folyamodványnak ezen aláírása: 
„nagyszöllösi prédikátor"; — de élénk figyelmet 
gerjesztett azon tudósítás is, miszerint gyümölcs-
oltó bold.-assz. napján templomunkban — hova a' 
barátokat 's katholikusokat előre meghítta — el-
mondott kibucsuzó beszédében Valisunkat mocs-
kolódó gúnyszavakkal's botrányos kifejezésekkel 
illetni bátorkodott; valamint az sem kerülte el a' 
figyelmet, hogy a' húsvéti ünnepek alkalmával az 
Úri sz. vacsorát is kiosztotta: sőt még az anya-
könyvet 's egyéb irományokat tőle kivenni akart 
gondnok előtt tett azon nyilatkozata sem, hogy 
neki keresztelni, esketni szabad , mert ö még sz. 
György napig pap. . . Jellemezni ez egyént nem 
akarom; lesz idő, mikor a' közvélemény majd 
nyilatkozandik fölötte, 's a' farizeusi palástból ki-
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burkolt alakoskodó meztelenségben lünend föl: — 
egyébiránt bizonyítványát kikapja , — a' rajta 
fekvő adósság megvétele iránt pedig rendelkezé-
sek tétettek. 

Nagy sensatiót gerjesztett Czike Ferencz f e -
kete-pataki hitszónoknak a* négy napi gyűlésből 
temérdek időt fölemésztett ügye, mellyet — egy 
ellene 16 — 's mellette 67 hallgatójának név alá-
írásával beadott vádló.és mentő iratok felolvasásuk 
— kellemetlen térre vezetett: — kárhoztatták a' 
világiak, — védelmezték a'papok; de mind hiába: 
mert az öt árváival szomorú özvegyi sorsra jutott, 
gyöngélkedő's még soha meg sem intetett papnak 
— a' követeknek állhatatos hozzá ragaszkodásuk 
mellett is kihallgatatlanul — buknia kellett, — 's 
a' közgyűlésben dorgálásra szavazott 5 pap — az 
elmozdításra szavazott 6 világi és egy papi ülnök 
által leszavaztatván — elitéltetett: csak sok ké-
relmek *s elszánt lelkesedéssel folyt viták után 
nyerhetvén meg egynehány nap a' gyűlés végső 
napján részére, ügyének — ha neki ugy tetszendik 
— a' főtiszt, egyházkerületrei felebbvihetését. — 
Jövel közinkbe Matthew\atya mértékleti egyleted-
nek tagokat szerzendő! mert különben a' Noét is 
megcsúfoló Kámok száma szaporodván, a' szőlőt 
is kivágatni 's a' szeszgyárakat széthányatni kö-
vetelem : — addig is pedig a' sok eszem-iszom 
alkalmakat — (búzahordás-, kaszálás- aratáskor 
'stb.), mellyek a' papok csekély jövedelmének nem 
kis részét kortyolják le — eltörültetni óhajtóm, — 
csakhogy aztán a' pohár kicsinyítése, annyival in-
kább száműzése — ismét elmozdíttatást ne hozzon 
árva fejünkre. — Az iskolatanitókra jővén a' sor: 
három egyén hanyagságaért's mértékletlenkedé-
seért hivatalából kitétetni véleményeztetett, 's a ' 
vélemény a' közgyűlésben Ítélet rangjára emel-
tetve, határozatilag csakugyan ki is mondatott,— 
bárha az egyházaikból jelen volt megbízott köve-
tek hozzájok ragaszkodásukat nyilvánították is. 

2 ) 28-kán közgyűlés. Rövid conferentia után 
a' számos papi és világi úr - 's közrendüekből álló 
gyülekezet templomba ment az illy alkalmakkor 
tartatni szokott isteni tiszteletre, mellyet az ifjabb 
hitszónokok közöl kinevezett egyén — az esperes 
úr által kitűzött vezérigékről készített egyházi 
beszéd elszavalásával ünnepélyesít: jelenleg I. 
Timót. VI: 3, 4. v. alapigékről — köztetszést 's 
dicséretet aratva — szónoklott Kósa Antal úrme-
zei pap. — Isteni tisztelet végeztével elkezdődött 
a' paplakon tartatott közgyűlés, mellyet nt. Szilá-
gyi János esperes úr nyitott meg, kiemelvén be-
szédében, e.megyénkben két év óta történleknek 
rövid vázlatából azon körülményt, hogy haszin-
tén vannak is egyházaink 's iskoláink közt tcspe-
désbe sülyedtek: de számosan vannak ollyanok is, 
mellyek szellemileg 's a' nevelés ügyét tekintö-
leg szembetűnő haladást tettek. Jelentést teszen 
egyszersmind két szomorú történetről: egyik t. i. 
vegyes házasságban élt, volt t. újhelyi hitszónok 



's e.megyei ülnök néhai t. Kovács Sándor urnák 
(kit neje is tek. Újhelyi Karolina asszony 3 hét 
•^nlva követett) természeti halála; másik, volt n.-
szöllösi hitszónok Ungvári Istvánnak háznépével 
együtt (nő — Csányi Erzsébet, 's 3 apró gyermek) 
a* kath. hitre térése következtében reánk nézve 
történt erkölcsi halála , — ki felöl egyszersmind 
föltárja, hogy miként a' mai nap hozzája érkezett 
leveléből kiviláglik, valóságos elmeháborodásban 
van (mint életében mindig is); méltó tehát, hogy 
a' (nepötismus által e.megyénkben érdeme feletti 
jótéteményekkel tetézett) szerencsétlent kárhoz-
tató Ítéletünk helyett szánakozásunkkal kisérjük. 

Mélt. segéd-gondnok úr elháríthatlan akadá-
lyok miatt nem szerencsésíthetvén gyülésünket 
elnökletével, szőnyegre hozatott az elnökhelyet-
tesítés : mire midőn elnöktársához intézett leve-
léből olvastatnék — hogy maga helyett elnököt 
nem nevez, különben is egyházi főnökétől utasí-
tása levén ez iránt, egyik rész állította: nem szük-
séges 's nincs is gyakorlatban a' főt. e.kerületen 
is az elnökhelyeltesítés, — fölidézvén egyszers-
mind ez esetre az 1821-ki mart. 18. 'stb napjain 
tartott gener. convent 66-ik pont alatti határozat 
2-ik pontját: ,,a gyűlésekre a' lelki pásztorokat 
az esperes, a' világiakat pedig a' coadjutor cura-
torok hívják meg, kik közöl egyik vagy másik 
megakadályoztatódván, e' részben egyik a' má-
sikat mindenkor kipótolhassa": — és ugyancsak 
ezen pontra vonatkozó, 's a' gener. conv. aciáit 
kegyelmes jóváhagyással megerősítő ugyanazon 
évi 2263-ik szám alatti felséges királyi kegyel-
mes intézvény 3-ik pontjának utolsó czikkét: ,,a' 
consistoriumokra az egyháziakat az esperesek, 
a' világiakat pedig a'coadj. curátorok hívják meg, 
kik közöl egyik vagy másik megakadályoztatód-
ván, egymás kötelességét kölcsönösen vihessék"; 
de ez erősség lerontatván azzal, hogy itt csak a' 
gyülésrei meghívásról levén szó, a' fönidézett 
szavakat ide alkalmazni nem lehet, — ismét azon 
kérdés tétetett föl: Szükséges-e az elnökhelyet-
tesítés? mi a' prot. egyházban divatozó vegyes 
igazgatásból igazoltatván, azon kérdés állott elö: 
Vájjon az erkölcsöknek-e, vagy a' gyűlésnek van 
joga helyettesítni? 's ez utolsónak körébe tarto-
zónak lenni döntvén el a' többség: lek. Egry 
János ugocsa-megyei első alispán 's e.megyei ta-
nácsnok úr helyettes világi elnöknek elválaszta-
tott. — Az üres ülnöki székek elnöki kinevezés 
által betöltettek, 's a' kinevezettek ezen ülésre 

1 föl is eskettettek. Mind a' világi — mind a' papi 
részről halálozás által megüresült ülnöki helyekre 
szavazati többséget nyert tek. Markocsány Mihály 
és Tóth András, — a' papi részről pedig tiszt. 
Szűk József halmii, és Hegyi János verbőczi pap 
's ugocsa-megyei táblabíró urak választattak, 's 
utolsók jelen levén, a' gyűlés végzetével föl is 
eskettettek, — 15 pap, 's 4 iskolatanító változá-
suk, 's háromnak kün-maradása megerősíttetett. 

3) Délután folytatólag közgyűlés. — Az iskolai 
nevelés 's tanítási rendszer kidolgozása végett 
választmány neveztetett.—A' gyámintézet mikénti 
állásának's a* számadásoknak megvi'sgálása végett 
ez előtt két évvel kiküldött választmány munkála-
tát beadván, kitűnt, hogy több száz forintja ve -
szendőben 's gyümölcsözetlenül hever, mellynek 
per uljáni behajtása elrendeltetett. Mivel pedig ez 
intézet pénztárának az e.megye szükségét fedező 
költő-tár körülbelöl 500 vfttal adós: ennek miként 
lehető megvétele iránt kinevezett küldöttség azzal 
a' megbízással neveztetett ki: hogy készítsen kö-
rülményes véleményt, hogyan lehetne mind ezen 
öszveget bevenni? mind a' fizetni nem akaró egy-
házakat az egyház-megye szükségét fedező tereh 
kölcsönös viselésére szorítni? valamint a' gyám-
intézetnek biztosb alapra építése, rendezése 's az 
eddigiekből új és tökéletesb tervnek készítése 
végett is bizottmány neveztetett. 

A' szigeti egyház írásba foglalt jelentéséből 
örömmel értvén, hogy a' főtiszt, egyházkerület 
meghagyása következtében mindazok, mik a' 
forgolányi gyűlésben bemutatott látogatási j egy-
zököny v szerint hibául rovattak fel — szép rend-
del kiigazítvák; nevelte megelégülésünket ez e g y -
háznak azon nyilatkozata is: hogy ezentúl a' csu-
pán egyházi egyénekből álló látogatást is elfoga-
dandja, — mind a' mellett is fentartván továbbra 
is jogát a' világi egyénnel párosítandó látogatás 
óhajtása valósithatásának előmozdítása iránt; mit 
— ugy hiszem az 1821-dik évi gener. convent 
67-dik szám alatti határozatánál fogva — csak-
ugyan követelhet is. Ugyan ezen és még több 
egyházainkban is divatozó évenkénti papmarasz— 
tás megszüntetni határoztatott; már csak azon ok-
nál fogva is, mivel egyházmegyénkben 3 évben 
történhetvén meg a' változás: a' minden évbeni 
marasztás, mint új meghívás, statutumunk értelmé-
ben nem gyakoroltathatik; az elbocsátás pedig bár-
mikor is nem az egyházak önkényétől, de felsőbb 
ítélettől függ: melly marasztást vagy meghívást 
— ha még a' küriarchiáról gyanúsított 1791-ki 
budai zsinat 9—ik canon 13-ik czikk 6—ik pont-
jának utolsó része is csupán 3 évben megeshetö-
nek rendel: mennyivel inkább megkívánja az 
1815-ki kötelező erővel biró e.kerületi határo-
zat, hogy az a' törvények korlátai közt a' vallás 
méltósága 's a' papi tekintély megsértése nélkül 
illedelmesen essék meg, — minek is figyelemben 
tartására egyházaink fel fognak szólítatni, — meg-
hagyatván a' papoknak, hogy ha egyházaikban 
ezen rendelet ellen valami merénylet jelentkez-
nék — kemény felelet terhe alatt a' látogatásnak 
bejelenteni el ne mulasszák. 

4) 29-kén a' szigeti — tamás-várallyai — és 
több ízbeli marhadögvész 's vízáradások által más 
helyre települni kénytetett tekeházi egyházak 
templom-építésre segedelem-nyerhetésért folya-
modván : ajánltatni fognak a' főt. egyházkerület-



nek kérésöknek a* maga utjáni kieszközlésére \ 
egyszersmind pedig eme két ugocsai egyházba 
küldöttség neveztetik ki, melly a' helyszínére ki-
menvén, mind a' költség-mennyiség tervét, mind 
a' czélirányos építés rajzát elkészítvén, az espe-
resnek adja be az illető helyen előmutathatás vé-
gett. — Egyházak künlevö adósságaik, kegyes 
hagyományok végrehajtása az e.megyei ügyvé-
dekre bízattak. — Megkülönöaött házasok ügyei 
intéztettek; vallásunkra átjönni kivánó egyének 
folyamodtak 'stb. A' felsőbb rendeletek olvasása 
közben szőnyegre hozattak az 1843/4-ki ország-
gyűlésen a' vallás tárgyában keletkezett törvény-
czikkek, mellveknek nyomán kérdések tétettek: 
Mit teendő legyen a'ref. pap, ha a' vegyes házas-
ságra lépendő felek általa kívánván magukat 
összeeskeltetni — a1 plebánusok elbocsátó levelet 
adni vonakodnak? vegyen a' templomban jelen 
volt tanuktól — kik a' kihirdetést hallották — bi-
zonyítványt; — ha pedig kereszt-levelet sem 
akarnának adni, — mit megvonniok teljességgel 
nem lehet — jelentsék be a 'megyére; esketni csak 
a' nálunk divatozó esküformával szabad. Kétség 
itámasztatott az iránt is, hogy a' törvényben kitett 
római katholikus név alatt nem érteinek a' görög 
katholikusok; de erre fölvilágosításul mondatván, 
hogy m. hazánkban az egyesült görög szertartá-
suak hittanaikban, szertartásaikban, polgári jo-
gaikban megegyezvén a1 rómaiakkal — velők 
ugyanazok: nem volt tehát semmi szükség a' 
törvényczikkben mindkettőt külön-külön említeni, 
— miként erre az országgyűlési naplókönyv e' 
tárgy feletti vitatkozásokban biztos kalauzul 
szolgálhat. 

Nagymltgú báró Vay Miklós ő kegyelmessé-
gének, e.kerületünk főgondnokának , a' több fé-
nyes új hivatalokkal 's rendezímekkel tetézett or-
szágos nagy férfiúnak, — valamint császári kir. 
tanácsos főtiszt. Szoboszlai Papp István ö nagy-
ságának, —nem különben mgos Homorod-Szentpál 
Szentpály László Máramarosmegye főispáni hely-
tartójának, mint e.megyénk segéd-gondnokának 
— örömüdvezletünket jegyzőkönyvileg tisztelet-
teljes levelünkben nyilvánítandjnk ; - különösen 
pedig ez utóbbiknak beigtatási ünnepélyére az e -
megyei tisztviselő kar több közpapokkal együtt 
küldöttségi minőségben tisztelkedés végett kine-
veztetett. 

Megpendítetett az egyházi tisztviselők újítá-
sának eszméje is: minek életbe Iéptethetése ható-
ságunk körén túl esőnek mondatván, az újból al-
kotandó e.törvények czikkei közé soroztatik, 's a' 
zsinat tartásának szükséges volta elismertetvén, 
kéretik: most pedig elhatároztatik: hogy ha va-
lamellyik tanácsnok a' gyűlésen kétszer egymás 
után minden igaz ok nélkül meg nem jelen, kiha-
gyatván, helyébe más alkalmasb egyén választa-
tok. Eddig is igy kellett volna, — talán nem vol-
nának nevöknek megfelelő 30 éves valóságos ül-

nökök !! — Az uniónak íenakadt ügye a* főtiszt, 
e.kerület utján sürgetfetik. 

Bocsánat, jámbor olvasó! hogy hosszú gyülé-
sünk illy unalmas rajzával terheltelek; pedig még 
sok tárgyak yoltak, mikről — jegyzökönyvet irni 
nem akarván — hallgatok: ha mi fontosakat elfe-
lejték, azokról a ' jegyzői hivatal adhatand vilá-
gosb értesítést. H e g y i J á n o s . 

I 9 r é g s e l - p a l á i i k i e . m c g y c i g y ű l é s . 
Tartatott Losonczon mart. 30—31. napjain 

Szilasi és Pilisi Szilassy József m. k. helytartói-
tanácsnok, mint segéd-gondnok és Nagy Mihály 
helyettesített esperes urak ikerelnökletök alatt. 
Főbb eredményei következők: — 1) Olvastat-
ván az egyházmegyei látogatás jegyzökönyve: 
örömmel tapasztaltuk, hogy Hont vármegyében 
eső egyházaink népiskolái folyvást jobbuló 's 
emelkedő állapotban vannak, 's ezen örvendetes 
javulás, főleg az említett megye által a' népne-
velés ügyében hozott üdves határozatoknak tulaj-
donitható. De a' millyen hálás indulattal fogadta 
egyházmegyénk ez erélyes határozatokat, ugy-
másí'elöl hivatalosan kívánja értesíteni 's megke-
resni a' tiszt, megyét, hogy miután az 1791. 28: 
t. czikk iskoláink szabad és független belrende-
zését közvetlen egyházi kormányainkra bizta: 
csak ugy és annyiban fogadhatja el az 1-sö pont 
alatt közlött megyei határozat eme szavait: „A? 
protestánsok csak á 6 évi iskolai bizonyítvány elő-
mutatása után — melly a' növendékeknek iskolájok 
befejeztével kiadandó — lesznek az úrvacsorá-
hoz és házassági kötéshez bocsátandókíe — a' mint 
és mennyiben e' szabály a' fenidézett törvény-
czikk értelmében hozatott és teljesíthető. — Mint 
szintén a' 6. pontban foglali azon megyei határo-
zatra, hogy ,,a' helybeli bizottmányok évi jelen-
tésöket, a' végső próbatétel után, a' járásbeli vá -
lasztmánynak nyújtsák be — melly választmány 
áll a megye által kinevezett két világi tagból, a' 
katholikus és protestáns al-esperesekből, vagy 
iskolai felügyelő lelkészekből (decanusokból)" — 
azt jegyzi meg 's kívánja kijelentetni egyházme-
gyénk , hogy miután illy decanusi hivatal nálunk 
nem léteznék, ipoly-pásztói lelkész Sebestény K. 
József urat —• mint úgyis megyei választmány 
tagját—olly értelemben 's olly feltétel alatt választ-
ja meg képviselőjének, hogy ö egyszersmind es-
peresünket is minden év végén értesíteni köteles 
levén, ez uton egyházmegyénk Honiban eső egy-
házainak iskolairól folytonosan tudomást vehes-
sen. — 2) E' tárgygyal egybefüggöleg, miután 
vallási kézikönyveink halaszthatlan kor- és nép-
szerű javításra várnak: közelebbi egyházkerületi 
gyűlésen ujolag inditványoztatni kívánja egyház-
megyénk képviselői által a' vallási kézikönyvek-
nek hova-elébbi készíttetését. — 3) Olvastatott f-
t. sup. Nagy Mihály úr levele, mellyben jelenti, 



hogy mind a1 fö, mind pedig Hetényi János úr le-
mondása következtében az al-egyházi jegyzői 
hivatal is ürülésbe jővén, szólítassanak fel ez egy-
házmegyében kebelezet egyházak, kibocsátandó 
körlevél által ez úttal a' főjegyzői hivatal betölté-
sére adandó szavazataikra, 's e' szavazatok se-
géd-gondnok úr ö mlgához beküldetvén, május 
végéig superintendens úrhoz küldessenek el. Em-
lékezetbe hozza sup. úr egyszersmind a' szabá-
lyokat i s , mellyek a1 kerületi főjegyzői hivatal 
betöltése körül az egyházkerület fentebbi végzé-
sei nyomán keletkeztek. E' szabályok föleleve-
nítvén az 1837-ki ker. gyűlésben hozott 's a' 
jegyzői hivatalt rendező szabályokat i s , 's ezekre 
nézve megjegyeztetett, hogy midőn e' szabályok 
a1 kormányszékekhez teendő minden felírásokat 
egyedül és világijegyzökre biznak, ez által mint-
egy az van kimondva, mintha arra az egyházi 
jegyzők alkalmatlanok volnának, — hogy tehát e' 
szükségtelen megkülönböztetés, bár rai indokból 
keletkezett legyen, jövendőre megszüntethessék: 
egyházkerületi gyűlésre menendő követeinek uta-
sitásuladja egyházmegyénk,hogy legyenek ugyan 
jövendőben is állandó fő és al-egyházi jegyzőink 
az egész kerületi papságból általános többséggel 
megválasztva, de ezek mellé, mint polgári hatósá-
gainknál divatozik, több tiszteletbeli jegyzőket 
nevezhessen ki a' közgyűlés, kik idővel magokat 
kiképezve, 's ha vájjon születtek-e e1 hivatalra, a* 
vagy közönség előtt kiösmertetve — a' közvára-
kozásnak annyival nagyobb hihetőséggel megfe-
lelöleg választathassanak meg. — 4 ) Olvastatott 
a' dunántúli egyházkerület mult év sept. 16-ikán 
Palotán tartott közgyűléséből költ, 's a' képviseleti 
rendszer életbe-léptetése végett 67-ik pont alatt 
szerkesztett azon munkálata, mellyet az egyház-
kerület belrendeztetési hiányainak mélyen érzé-
séből fakadt határozatánál fogva — egy neveze-
tes választmány által elkészíttetve — említett 
palotai közgyűlésében felolvastatott, tárgy fontos-
ságához képest azonban — mielőtt tettleg élelbe-
léptetné — még minden egyes egyházakhoz olly 
czélból megküldetni rendelt, hogy az nép gyűlé-
sében felvétetve, megvitattatva, mintillyen, írásba 
tett e' feletti nyilatkozat kíséretében — elébb az 
egyházmegyei tanácsban hasonlag vizsgáltassék 
meg, végre ennek helyeslő vagy nem helyeslő 
akaratával a' közelebb R. Komáromban tartandó 
e.kerületi gyűlésre adattatnék be. Ezekhez képest 
egyházmegyei tanácsunk azon választmányt, melly 
a'zsinati tárgy felett kivánt véleményadásra meg-
bízatva volt, olly formán bizta jelenleg is meg, 
hogy adandó véleménye az egész egyházmegye 
e1 tekintetbeni határzata gyanánt tétethessék. 

Ennek folytában más nap az egyházmegyei 
választmány egybe-ülvén, miután az egyes egy-
házak beküldött 's irásba tett nyilatkozataikat 
meghallgatta, 's a' zsinati tárgy felett adott elébbi 
véleményét az egyházkerületi választmánytól 

tervezett képviseleti rendszerrel egybevetette, 
ezt a* következő módosításokkal elfogadta: 

«) Presbyteriumot illetőleg, helyesli ugyan 
egyházmegyénk, hogy az egyházi közgyűlés által 
választott presbyterek, az egyház népességéhez 
arányozva, legalább 12, Iegfölebb 48 tagból áll-
hassanak ; mint szintén azt is , hogy ezek minden 
3 évben uj választás alá essenek, csakhogy a' j e -
lennen hivataloskodók kiléptetése ne egyszerre 
és egészben, hanem például, minden három év 
multán egy-egy harmad részben történjék. 

A' képviseleti rendszer természete hozza 
magával, hogy az egyházmegyei szerkezetben a* 
kormányszék a' törvényszéktől elkülöníttessék: de 
a1 kormányzatra vonatkozólag világosan kitétetni 
kivánja egyházmegyénk, hogy minden egyház 
képviselői utasítással ellátott, elhatározó szava-
zattal biró, mennyire a' helybeli körülmények en-
gedik — önkeblökböl választott egyénekből állja-
nak. — 5) Végül egy kedves tüneményt vélünk 
még kiemelésre 's méltányra méltónak. A' nóg-
rádi ev. esperesség részéről — egyházmegyei 
gyűlésünkre küldött jeles választmány megjele-
nése — mint első önkényt keletkezett közelítő 
lépés, a1 két testvérhitfelekezet, több mint három-
száz esztendei idegenkedése 's közösen leélt szen-
vendési után — a' lelkek egykori egyesüléséhez 
— örömmel lepett meg bennünket — 's fentebbi 
határzat nyomán viszont egyházmegyénk is sie-
tett e' jelen közgyűlésből jeles küldöttséget ne-
vezni, melly által a* tisztelt hitrokon megyének 
jövendő közgyűlésén résztvenni kiván. 

T ó t h M i h á l y . 

IS agy-bányai egyházmegye Iiely-
oszté gyiílése, 

Nagy-Bányán, dús aranyerü magyar szíves-
ség keblében, igen tekintélyes körben, szokott 
teljes nyilvánossággal tartatott f. évi mart. 12— 
14. napjain, 's esperes n.t . Tarczaly Sámuel, és 
s. gondnok tek. K. Csabay Antal urak élénk iker-
elnöklete alatt. Szelleme volt a" korszerűség, sza-
bály-szerűséggel párosultan, mit szönyegi tárgyai, 
— jelen Lap igénye szerint röviden érintve is — 
elő-töntetnek. — Gyűlést előzőleg, templomba 
ös-szokásilag köz isteni tiszteletre gyűlt fel az 
egész ünnepélyes sereg, hol t. Demecs István. 1. 
Móz. 1,3. nyomán, az unióról szeretet lelkületével 
szónoklott.— Gyűlési dísz-teremben, eskü-tevő uj 
papi ülnök t. Csanálosy György, a' tiszt-ujítási 
eszmét megpendíté, melly új eszmétől nem idegen 
e' megye, azonban azt az idő további érlelésére 
kivánja bizni. Még egy taghiányú papi tisztikar 
jelen alkalomra kiegészítése végett n.-bányai ev. 
luth. prédikátor t. Thaisz Férencz neveztetett ki 
elnökileg köz-tetszéssel. — A' vallás-ügyi ú j 
törvények hála-öröm közt olvastattak fel, prédi-
kátoraink által protestantismusi szellemben, minéH 



nagyobb egyszerűségben alkalmazandók, de egy-
szersmind teljes mértékben fölhasználandók. — 
S. esperes úr egész évi esperesi hivataloskodá-
sáról 's közelebb egyház-látogatásáról számadóit, 
melly korszerű tény méltánylást aratott — Egyik, 
pap-halál által megürült egyház, megyénk körén 
kívül is gyakorolható szabad pap-híhatási jogot 
kért 's nyert; — másik hasonló egyház, jelen évi 
káplányát kéré rendesül adatni, de egyh.kerületi 
világos szabály ellenzvón , kérelme nem teljesít-
tethetett. Iíebeli Gyámintézetünk zsenge erejé-
hez képest elég jótékonyan működik; de e' mellett 
a1 czélba vett e.kerületi központi Gyámintézetbe 
is részt venni kívánunk; — emerre vonatkozólag 
azonban véleményünk, nemcsak Debreczen-köz-
ponti, hanem egész magyarhoni két testvér pro-
tentans-központi Gyámintézetet, — hihetőleg az 
uniónak is hatós emeltyüjü tényezőjét, — alakítni, 
vagy pedig, ezt tán ki nem vihetve, legalább a' 
tiszántúli - központiban , gyáminlézeti eszméket 
takarék-tári eszmékkel lehetőleg párosítni 's 
bövitni. — Nem léve pedig figyelmeilen, mul-
tai fűzni össze a' jelent, jegyző Melegh Dá-
niel, az 1545-dik évben ezen bányai körben tar-
iartatott erdödi zsinat három százados emlékéül, 
ennek rövid vázlatát tartalmazó beszédei larta, 
közkívánatból e. h. Lapi szerkesztőséggel közlen-
dőt; 's ugyanazon emlék örökitendésére e' n.-
bányai egyh.megyei könyvtár és gyámintézet 
számára e' közbeni segélyezést indítványoza, mi 
szintén elfogadtatott. —Végre, nehogy több, vagy 
még teljesen meg nem ér t , vagy magányszerü 
tárgyak halmozása unalmat szüljön, a' papi hely-
osztás,— minek most, fájdalom! kellete, nem ugy, 
mint tavai, midőn semmi mozgalom nem vala, 
történni, —• illető egyházak beegyezlével ment 
véghez, — iskola-tanítóké hasonlóan, — még 
pedig népnevelési küzeszme kívánatéból, né-
inelly hatástalan tanítók helyeit jobb reményű újak 
alkalmaztatván. M e l e g h . 

K ii 1- é * b e I f ö 1 ti i ü i d ú ^ í h í ^ o k : 
M e t l i o d i s í á k . A' Methodisták száma ma-

gában Angliában 800,OOOre tétetik, 's e' vak buz-
gósága felöl világ-szerte ismeretes felekezetembe-
rei, kik, a' Constitutionnel szavai szerint, igen he-
lyesen a' protestanlismus jezuiláinak neveztetnek, 
franczia lapok szerint, össz. 3,200,000 font ster-
linggel, vagyis: mintegy harminczkét millió pgö f t -
tal rendelkezhetnek missiói és egyéb czéljaik elő-
mozdítására. (Valóban szép s/ám! egy országban 
ö00,0ü0 prot. jezuita! Francziaországban alig van 
pár száz kath. jezuita (?) és még is olly iszonyú 
zajt ütnek miatta a' liberálisok, míg ellenben a' 
bibliát és tractáluskákat osztogató prot. jezuiták, 
áz idegen béke-zavarók békével türetnek ott is, 
másutt is A' protestáns lap egyéb regeslrálni va-
lói közölt kitűnő helyet érdemel azon gyengéd 

hasonlítás is, mellyel a' jezuiták, tehát egy a' kath. 
egyházban üdvösen működő, 's az egyház által 
törvényesnek ismert, szerzetes rend tagjai ördö-
gökhez hasonlatainak. — Relig. és Nev. 1844. 2. 
f . év 21. sz. — Figulus figulum odit! — régi köz-
mondás. Ha igaz, hogy vannak prot. jezuiták is: 
mi ama hasonlítást minden esetre sokaljuk; miután 
a' régi jezuiták már meghaltak, az ujaknak pedig 
a' honi törvények szerint helyök, a1 béke-szerelő 
józan közvélemény előtt semmi becsök és érde-
mök nincs, üdvtelen működéseikkel is a' kath. 
egyháznak sok kárt okoztak, — ide számítván azt 
is, hogy egy-két stallumért a' protestánsok ellen 
minduntalan piszkolódnak, és még az auslráliíti 
pálinka-ivásból eredett halandóságot is a" protes-
tantisinusnak tulajdonítani elég szerénytelenek: — 
és magok okai annak, hogy az illy modorból szár-
mazott reactionak nem kath és kath. emberei őket 
a"1 fanatismus és türelmetlenség új apostolainak, 
nem pedig jezuitáknak nevezik. 

A a g y K á r o l y r i - e k l j é i . Mariin A r -
thur Abbének a' Tárni de la religionba iktatóit tu-
dósítása szerint Nagy Károly császár eddig tisz-
lelelben megőrzött egyik karján kivül legközelebbi 
nyomozatok után, az aacheni nagy templom oltára 
mellett, egy különös szekrényben, csontai és 
egyéb ereklyéi is feltaláltattak. Ez ősi emlék és 
maradvány kincs némi mutatványul szolgálhat a' 
középkornak, a' némellyeklől váltig gyalázottnak, 
művészi törekvéseit méltányolni akarók előtt, *s 
e1 részben, ha egyebet nem, annyit legalább bi-
zonyítani képes, miszerint azon kor nyolez 's több 
századok pusztító erejével tudott ma is szép mü-
veiben daczolni. — Eddig a' Relig. és Nev, 1844. 
2. f . én 21. száma. Ezt aztán mi jól megértsük, 
kik ama magasztalt közép-kornak népeket boldo-
gított dicső alkotmányát feldúlt, 's ezért ünnepé-
lyesen kiátkozott revoltansok utódai vagyunk! és 
jól megértsük , hogy Nagy Károly császár, ki 
amaz alkotmányt máig is megőrzött hatalmas ke-
zével octroyrozta, ismét feltámadott! szép müvei 
századok ereje ellen daczoltak ! Halkkal, urak! 
halkkal! Egy hitsorsostok, a' történet-buvár 
Ellendorf * ) már előbb hirdette e' csudát az ál-
mélkodó világ előtt, melly nem ugy, nem jól is-
merte ama nagy fejedelmet, kinek dicső emlékét 
alkalmatlan tömjéneilekkel behomályosílálok. 0 
feltalálta a' történet aczélfényü szekrényében még 
azon arany tollal is, mellyel a nagy császár ko-
rának fen-héjázni merész hierarchiája szárnyait 
szegett Capilularéit irla. Ezek azon szép müvek, 
mellyeketa' nagy fejedelem széles birodalma utó-
dai, 's a' porosz király is ma olly gondosan keres-
letnek. De ti nem ezeknek örültök! 

E g y k i s é s x r e % é i e l . Münsterből, 
Weszlláliában, egy vallásossága által kitűnő csa-

*) Die Karolinger und die Hierarchie ihrer Zeit. 1 8 3 9 . 
K. 



Iádhoz tartozó, tizenkilenc/ éves grófi kisasszony 
Droste Vischering Johanna, Kelemen Ágoston, a' 
kölni érsek egyik másod unokája, ki bal lábszárán 
három év óta felette kínos contractióban szenve-
dett, annyira, hogy öt a' kocsiba föl- és levenni 
kellett, és járni is csak nagy-bajjal tudott, hosszú 
fogantyúkkal ellátott mankók segedelmével, a' 
Krisztus varrás nélküli szent köntöse előtti buzgó 
imádság után merevült lábszára használhatását 
rögtön vissza-nyerte, ugy hogy azötkisérö nagy-
anyja karján elmehete a' templomból, a' nélkül, 
hogy mankóra szorult volna. Miután a' grófnő ma 
reggel ismét majd egy egész óráig imádkozott a' 
szent ruha előtt, ma délután, mankóit a' főtemp-
lomba letevén, felettébb örvendve meggyógyulá-
sán, Wesztfáliába utazott. Eddig a' Rel. és Nev. 
1844. 2. f . év 23. sz. a' történetről. — Utána e1 

szavak olvashatók, nem ugyan ezen tárgyról, de 
gondolatunkat kimerítők : „hogy a' sokat tudás 
vagy inkább tudni-akarás korunk betegsége, 
mellyet még a' földművelő néposztály tagjaiba is 
minél jobban beoltani sokak kívánsága, ismert do-
log; 's a' valódi tudomány, azaz: életbölcseség 
nem kis foka kell hozzá e' kórságot (sic!) a' nép-
nevelési legújabb rendszerekben gyakorlott ural-
kodásától megfosztani. Vajha e' kóranyagot (sic, 
sic!): — csak most beszivárogtatni kezdő, vagy 
engedő népnevelők az e' betegségen már átesett 
és saját példájok után oknltak tapasztalásait hasz-
nálni hajlandók legyenek l ; í — Most az egyszer 
egy gondolaton voltunk .— Nekem is a' porosz 
nevelés és Eichorn minister jutott eszembe! — és 
íelsohajték én is: Bár nilunk is több gond lenne 
ar ra , — mit az érdeklett névtelen Glossator a' 
Dinterféle protestáns bibliai történetekre alkal-
mazva „Tenfelswerk- nek" (helyesebben Luther 
szerint „Narrenswerk") nevezni elég szerény-
telen volt. — De hiszen mindenki maga sze-
rencséje kovácsa , mond a' magyar, csak 
hogy a' protestáns poroszok példája bizonyít-
ja , hogy a' status-nevelés jobban biztosítja a' 
társaság csendeségét, mert értelmes, világos-
eszü polgárokat nevel királynak és hazának ! Meg-
látandjuk. mit lesznek teendők a' tüzes francziák 
a' bölcs király és protestáns Guizot kormánya 
alatt ! 

*:$ry2iá m o » p a l i n a k . Az Augsb. Alig. 
Z. még m. év jun. 29-ki számának mellékletében 
közié a'következő czikket: Magyar szélekről jun. 
14. Magyarország nem érez hiányt protestáns 
buzgókodókban, kik a' magyar nemzetiség ujabb-
kori emelkedésében 's az e' honi, ugy-nevezett 
liberális párt mozgalmaiban a1 magyar nemzetnek 
protestantismusrai erős hajlamát akarják látni, 's 
magokat talán egy Magyarország lakosainak so-
raiban történendő nagy szakadás reményeivel 
kecsegtetik. A' Deutsche Allgem. Zeitung egyik 
levelezője , ki tudósításait a' cseh szélekről indítá 
legújabban, hihetőleg valamelly magyaromantól 

ihletve, leplezetlenül illv értelemben nyilatkozott. 
A' három ausztriai kath. papnak állítólag Borosz-
lóban az evang. egyházba történt áttérése felőli 
örvendetes hírt közölve a' közönséggel, egy-
szersmind szavát emelé, szólott idegenségek és 
hajlandóságok felöl, mellyek az ausztriai biroda-
lombeli, különösen pedig magyarországi kath. 
egyház kebelében szemlátomást és egészen kive-
hetöleg mutatkoznak, és rövid időn hatalmas!) 
nyilatkozatokban, talán a' magyaroknak ősi hitök-
töli teljes elszakadásában fognának jelentkezni. 0 
bizonyossá tesz, mikép e' nézetét hiteles kútfőből 
merítette. A' levelező az ausztriai kath. papság so-
raiban hajlandóságot vesz észre , a1 római szel-
lemtől! szabadulásra, bizonyos törekvést tisztább 
nézetek után 's tagjai közöl még több egyének 
áttéréséhez is nyújt reményt. — Mi az itt meg-
támadott kath. papságnak jelen időbeli valamint 
tudományos, ugy egyházi szellemét is jobban hisz— 
szünk ismerni, hogy sem azt csak szélekröli tu-
dósításokból kellene még előbb tanulnunk; mi 
legkevesbbé sem kételkedünk erősítni, miképen a' 
csehországi tudósító nézetei e' tiszteletre méltó 
férfiak egyesületét illetőleg hiú remények, mely-
lyeket az ausztriai papságnak dicséretes tudomá-
nyos iránya, annak egyházi érzelmei és tisztes 
maga-viselete épen nem igazolnak. — Hogy a ' l i-
berális párt iránya Magyarországban inkább vallási 
volna, mint politikai, egészen alap nélkül állíttatik. 
Minden előtt, ki a' magyarországi ügyekre csak 
felületes figyelmet fordít is, megszűnt titok lenni, 
mikép itt a' religio csak palást, merő izgatási esz-
köz, , a' megyei vitatkozások- és választásoknál 
czélba-vett nem is annyira politikai, mint önzési 
tervek kivitelére. Ki elölt a' mai liberalismusnak 
azon iránya, miszerint a' régi institutiókat felfor-
gassa, és a' társadalmi viszonyoknak új szabást 
adjon, tudva van, az kevésbbé felötlönek fogja 
találni, hogy katholikus, országgyűlési követek 
protestáns igények mellett emelének szót,'s a' kath. 
papságban az elöltök gyűlöletes hierarchiát,mellyet 
ők a'királyságtól (?) és régibb feudális aristokra-
fiától elkülönözni nem akarnak, talán megkülön-
böztetni nem tudnak, kíméletlenül megtámadták 
'sa't. Religio és Nev. 35. 36. sz. 1844. 2. f . ér. 
— Csak nincs ollyan rosz könyv, miből az ember 
valamit ne tanulna! Már hogy mit ? az mindenki-
nek egyéniségétől függ! 

U l t r á m o n ? a i i l s m t i * . Közép - rajnától 
irják oct. 23-ról, hogy ott Ronge János kath. pap-
nak Arnoldi püspökhöz írott levele nagy mozgal-
mat okozott, e' vidékről csakugyan kevesen za-
rándokoskodnak Trierbe, a' nép nyugalmas vise-
lete és a' papság okossága hatalmasan gátolják az 
ultramontanismus eröködéseit. A' mainzi püspök 
Kayser, káplalana és papságával és az egész Kö-
zép-rajna népességével idegenkedéseiket tanusitr-
ják ama demonstratidktó!, és Triernek felé sem 
mennek: ellenben a' hir^S ultramontan Riílel gie-
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széni volt oktató faluról falura 's városokra jár 
kel, népeket gyűjtöget, és sikerült is neki a' leg-
aljasabb néposztályokból, 'eginkább asszonyokból 
sereget gyűjteni, azok előtt ulon-utfélen csudák-
ról szónokolni: de az csakugyan nem sikerült neki, 
hogy a' bingeri zarándokokkal elhitesse egy vi-
rágokkal felkoszorúzott beteg gyermeknek a' 
szentruha érintése után csudálatos felgyógyulását, 
mert a' szegény gyermeket nagy befejjen kellett 
haza vitetni. — D. A. Z. 12. 185. 1844. Lám! 
hogy nem mind igaz, mit némelly lapok olly mo-
hón hirdetnek, mintha elhitetni szeretnék, hogy 
már mai időben nincs többé ultramontanismus. 

Y l s o i i o s s á g ' s e U e n t ö r e k v é « . A' 
hannoverai protest, consistorium körlevelet bocsá-
tott szét a' hünnesrücki rom. katholikus templom 
építésére szükséges segedelemszedetés végett, 
melly a' hildesheimi herczegségben fekszik: a' 
protest. papok a' szónokszékekböl köteleztettek a' 
híveket adakozásokra felszólítani, a' keresztyéni 
szeretet és türedelem példáját követni. Vajha 
azon országban is viszhangra találna e* példa, 
hol, köztudomás szerint, a' protestáns királynő 
temetése alkalmával kitűnt türelmetlenség, a1 te-
metőkből kizáratás, a' protest. katonáknak kath. 
szertartásokra kényszerítése, a' Gustáv-Adolf 
alapítványi egyesülethez csatlakozás tilalma, a1 

prot. halott feletti imádkozás kárhoztatása , mind 
megannyi sérelmek a' bécsi szövetség szellemé-
ben jog-egyenlŐséggel törvényesített keresztyén 
minden vallásfelekezet között! Vajha a' schveiczi 
kath. canton Wallis is megértené e' szózatot, melly 
a'prot.cultustkitiltotta területéből: és a'kath. Lu-
zern elámított lakossága, melly a'jezuiták behoza-
talát meghatározta! Vajha a1 müncheni kath. egyh. 
és politikai lap olly örömest hirdetné ezt, mint az 
ultramontanismus szeretetlen működéseit, a' pro-
tentansok ellen költött rágalmakat; szeretetet, bé-
keséget emlegetne a' helyeit, hogy a' népek és 
fejedelmek által köttetett régi és ujabb szerződé-
seket ostromolja, a' polgári törvények szentségét 
gúnyolja, a' nép-csábításokon törekszik, történeti 
tényeket elferdít, hazugságokat beszél, és mind-
örökké a' protestantismus belső dolgaival tépelő-
dik, ennek felbomlását, elvtelenségét, anarchiáját 
kíirtölgeti, és mivel ez az ö szemtelen követelé-
seibe bele-egyezni nem akar, söt jog-egyenlősé-
gét hatályosan feltartani nem is mulasztja, a'kath. 
népek fellazításával nemcsak fenyegetödzik, de az 
illy merényt igazságosnak is hirdeti. — D. A Z. 
és Theolog. Liter, blatt. — 139. 

Más Itiír. A'Rajna mellől ir ják, hogy Var 
departementben tíz község 's közöttök Cannes, 
Cayues, la Gaude és Saint Laurent a' római egy-
háztól elszakadván, kérelmet nyújtottak a' követ-
kamarához a' vallás-szabadság ügyében. A' mar-
seilei prot. pap segédével nem győz annyiszor 
evang. isteni tiszteletet tartani, mennyiszer a* 
szaporodó népesség által kívántatik. Roiz, kath. 

abbás, erősen munkálkodik híveinek az ev. egy-
házhoz közelítésében, és illy jelenetek Franczhon 
déli és nyugoti részeiben gyakoribbak, — közsé-
gek papjaikkal együtt térnek az evang. egyház 
kebelébe. D. A. Z. Nrol75 1844. Elégszer hal-
lottunk már ellenkezőt, talán nekünk is szabad 
lesz már jobb híreket hallani! 

Emberi miveladés történetei 
Rajzától . Tudva van a' t. cz. olvasó közön-
ség előtt, mikép Bajza úr a' történeti könyvtárban 
az „emberi mivelödés történetei" czimü munkát 
németből magyarra szabadon átfordította. Milly 
alaptalan, ész elleni és lelkiösmeretlen állítások-
kal legyen e' munka telve? a 'Rel. és Nev. és 
ennek függeléke, az Egyházi Literatura nagybe-
csű lapjai nagy tudományossággal megmutatták, 
és a' benfoglalt, égbekiáltó rágalmakat méltólag 
megczáfolák. Én tehát mindeneket mellőzve, 
egyedül e' kérdést intézem itt Bajza úrhoz : Váj-
jon micsoda okok bírhatták öt ezen istentelen, és 
valamint az úr Jézus által égből alá hozott kinyi-
latkoztatást is megsemmisítő (nem talán?) — és 
ne infirmis detur scandalum — örök setétségre 
méltó munkának anya-nyelvünkrei áttevésére? 
Rel. és Nev. 36. sz. 1844. 2. f . év. Egy szóval 
Santhó Károly eszt.megyei áldozó pap Bajza urat 
tüstént feleletre, revocatióra szólítja fel,—különben 
Isten ítéletével fenyegeti. Különös polémia! — 
Már csak elolvasom azt a' híres munkát, mellyröl 
méu a' szerkesztőség is azt mondja, hogy Dupuis 
és Gibbon után van dolgozva; a'derék Bajza pe-
dig ugy ismeretes előttem, mint igazmondó kriti-
kus, historicus, ki meg nem retten az árnyékától. 

Közli J. A. 
• F e x u l t á k . A'genfi népgyűlés választmány 

által nyilatkozatot bocsátott jezuiták ügyében szö-
vetségtársaihoz, mellyböl következőket közlünk: 
,, A'jezuiták erkölcsössége vagy inkább erkölcste-
lenségeismeretes; a'philosophiaugy, mint az egy-
ház, a'nemzetek ugy, mint a'királyok megbélye-
geztékazt; azegészemberiséglelkiösmerete, ezen 
örök, az isteni igazság sugarai által e1 földön meg-
világosított lelkiósmeret ugy tér,mint idő szerint, 
bizonyos kárhoztató Ítéletet mondott ki rája 's a' 
schweizi nép, mennyiben helyesli azt, bebizonyi-
tandja, hogy a' becsület 's becsületesség nála még 
nem üres szavak. A'jezuiták első kötelessége tü-
relmetlenség. A' schweizi első joga ellenben hité-
nek tisztelése 's első kötelessége, más hitét be-
csülni. Ellenkező elv felállítása lemondás volna 
atyáink tapasztalásáról, félreismerése a' század-
nak 's olly országban, hol a1 lakosság két hitval-
lásra oszlik,behozatala a'rendetlenség-'s polgár-
háborúnak. . . . Nem akkor kell idegen beavatko-
zástól félnünk, midőn a' rend helyreállíttatik 's az 
anarchia gyors terjedése meggátoltatik, hanem 
ellenkezőleg akkor, midőn óvszereket nem hasz-
nálunk, midőn a' nemzet feloszlatását egy feleke-
zet által munkátlanul nézzük, felekezet által, melly 



czéljáf bizonyosan elérendi, ha neki ahoz megkí-
vántató időt hagyunk- . . . Schweiz reményiheti, 
hogy öt minden fia védendi. Ha pedig egy ellen-
séges nemzedék védőket találna elcsábított 's 
megvakított fiai közt, a' szövetség nem feledendi, 
hogy a' jog hatalma 's életótalmul a' hatalom joga 
is mellette van (A. K. Z.). 

A p r ó s á g o k . Az olasz statusok kormányai 
's községei vetélkednek egymással a világiasított 
javak egykori uraiknak visszaadásában 's a1 

jezuiták visszahívásában (A. Z.). — Journ. des 
Debats szerint Holowinsky fiatal tanitó a' kiewi 
főiskolában, a' pétervári r. kath. papnevelöintézet 
igazgatójává neveztetett ki. A1 czár meglátogat-
ván az intézetet a'növendékek előtt ezeket mon 
dáneki: „Én is, nyilvánítom, ámbár görög, de 
mégis katholikus vagyok, azért azonban nem va-
gyok ellensége a latin katholikusoknak. De'4 — 
e' szavaknál keblére tevé kezét 's eskü ünnepé-
lyes hangján szóla — ,,a' latin katholikusokat csak 
azon föltétel alatt turendem, ha az enyémen kívül 
más felsöséget el nem ismernek 's Romával többé 
semmi viszonyban nem állandnak." — Belgium-
ban erősen imádkoznak Angliának r. kath egy -
házba áttérése végett (Kath. K. Z.). — 

A' péteri Iiitv. egyliáz tí/áza-
( k N h£iiiiej»e. Emléket állítani elhunyt jeles 
emberek, nevezetes, boldogító történetek 's ese-
mények emlékezetére, nemcsak szép, illendő 's 
kegyeleti dolog, hanem emberi, polgári 's keresz-
tyéni szent kötelesség is. Ennek érzetétől ihletve, 
a' péteri ágost. hitv. egyház tagjai, különösen a' 
helybeli áldott földesasszony, boldog emlékezetű 
nagys. Földváry Miklós özvegye, nagys Föld-
váry született Kubinyi Amália asszony és az em-
lített egyház buzgó lelkésze tiszt. Schnell Károly 
úr, — mult, 1844 dik év sept. 22-kén meglarták 
az egyház század-évi fönállásának ünnepét, a' 
helybelieket nem is említve, több vidéki szép ven-
dégek, nevezetesen mélt. gr. Teleki Sámuel ö nga 
*s mélyen tisztelt családa jelenlétében. A' szép 
alkalomhoz képest először a1 helybeli lelkész 
tiszt. Schnell K. úr tartott beszédet magyarul a1 

18. zsolt. 2, 3,7, 28 versei szerint: Azon hatal-
mas oltalomról, mellynek árnyéka alatt a? péteri 
ág. hitv gyülekezet mindeddig állott. Megmutatá 
ÍJ Miben állott azon oltalom? és 2) elöadá: mire 
készteti ennek meggondolása a' híveket? — Ezu-
tán a" jó szomszéd , tiszt. Horecky Gábor-János, 
maglódi lelkész úr lépett föl a' szónokszékbe és 
i Tim. 3: 14. 15. szerint szláv nyelven beszélt: 
az egyházról, mint élő Istennek anyaszentegyhá-
záról e' három pontban: 1) mi vitte az emberekel 
arra, hogy egyházakat építsenek? 2J micsoda jó-
kat köszönhetnek az emberek mai időkig az egyhá-
zaknak ? és 3) mi kötelességek vannak az egyház 
iráni? — Mindkét beszéd az ünnepélyhez mért, 
szép és jó is volt egyszersmind. 

Az egyház e' százados ünnepe délutánján, az 
50 éves tanító-aggastyán, Dobronyovszky János 
úr örömünnepe tartalék meg. Tiszt. Schnell úr 
igen lelkesen buzdítá a' gyülekezetet az érdemdús 
tanító iránti hála 's tiszteletre, mellyre az aggas-
tyán könyezve felelt. 

E' két rendbeli ünnepélyt, másnap az öröm 
emeléseül, egy igen jeles mulatság zárta be, mely-
lyet a' fenlisztelt derék földesasszony szíveske-
dett adni. Ebben, a' lelkész úr buzgalma és a' 
helybeli 's vidéki szépek kegyéből, több nyere-
mények játszattak ki az egyház javára. 

„Midőn az egyházat boldogítjuk, nem szabad 
felednünk az iskolái", — ezen szent elvből indul-
va ki az ismét, meg ismét derék földesasszony, — 
az egyház százados-ünnepi beszédeket az iskola 
javára kinyomatta, kaphatók Péteriben 's Pesten 
a'könyvárusok-, l. Székács lelkész és Stuhlmüller 
ev. tanító uraknál. A' magyar beszédnek ára 5, a' 
tótnak, mellyhez a' péteri ág egyház százévi tör-
ténete , az 50 éves tanító, Dobronyovszky János 
úr örömünnepére tartott beszédek 's a' maglódi 
taníló : Pokorny Mihály úr 50 éves tanító társához 
intézett üdvözlő verse csatoitatvák 6 kr p p. — 
Adná Isten, hogy minél több vevői lennének e' 
derék beszédeknek, már csak azért is, mert a ' j ö -
delem iskolára fordítandó! K i s s K á r o l y , 

pesti ref. segédpap. 
ü el l-e restaurátfo? Elméletileg ha 

nem is: de gyakorlatilag valóban nélkülözhetlen! 
Tényt beszélek uraim! — b. e. kir. tanácsos 
Sturman Márton öregségi elgyöngülése miatt 
1833-ban Rozsnyón 77 éves korában letevé a' 
tiszai egyházkerületfölügyelőitisztét; hanem en-
nek további viselésére fölszólíttatva, egy al- 's egy 
segédügyelö támaszokul szolgálandván, ismét föl— 
vállalá. Többé azonban nem élvezhetők a' bölcs 
ősznek páratlan elnöki tapintatát; 's midőn al- és 
segédügyelőink csupán főfelügyelői megbízatásból 
működének, egyházkerületünk 8 egész évig va -
lóságos világi főnök nélkül volt. Az ugyan Rozs-
nyón 1841-ben tartatott egyházkerületi gyűlés 
azonban hivatkozva főfelügyelőnk 8 év előtti le-
mondására 's czímét élte fogytáig meghagyva, 
rendes fölügyelő választatását határozá el; melly 
szerint ugyanazon gyűlés, melly a'superinten-
densi hivatal restauráitathatását megpendített 
hegyaljai indítványt a' papság részéről kitörő 
nehezteléssel vevé , világi elnökének restau-
rálfathatását egyértelmüleg nem csupán elfo-
gadá , hanem életbe is lépteté Szép következe-
tesség! — Mi hegyaljaiak 10 évtől fogva, 6. 
évenként restaurálunk: de korteskedéssel egyet-
len egy egyénünket 's hivatalnokunkat sem vá-
dolhatjuk; mindenek ékesen folyván közöttünk a" 
protestantismus haladást kivánó ösvényén! 

' N é m e th y 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. 
17. s z á m . Negyedik évi folyamat. April 27. 1845. 

Es gab sich zu dieser Zeit in vielen Gliedern der Geistlichkeit die Neigung zu t grőszt n̂ An-
náherung an die römische Kirche kund. — Die Dogmen von ,.apostotischer <chfolge u. s. w ." 
so sehrsie auch einigen alsneueDinge erscheinen mőgen, siesiod es inWirklicI it nicht. — Doch 
das Publikum hat ím Allgemeinen diese Lehren für neue Dinge angesehen, vo Qglich da sie mit 
jenen römisch-katholischen Sátzen vermischt sind, welche die protestantische Kirche so lange be-
kampfte. — Solche Meinungen alsó zu verbreiten, war die Aufgabe jener Classe der Geistlichkeit, 
die man jetzt von Dr Pusey „Puseyisten" nennt*. W e a v e r. 

TARTALOM : Püspökszentelés ügye a' dunántúli helv hitv. egy-
házkerületben. S z é k y . — Komjáthi Primae Nonus. — 
T ö r ö k — Belföldi közlemények. 

V*iispofcszentelés íigye a1 dunán-
túli Iielv. Iiitv. egyháxheriíletbcíi. 

Te miért kárhoztatod atyádfiát? avvagy te is 
miért állítod semminek atyádliát? Hiszen 
mindnyájan elöállandunk Krisztus Ítélőszé-
ke elébe. Róm XIV: 10. v. 

„Protestantismus vagy puseyismus, — lenni 
vagy nem lenni! ez a' kérdés.64 *) Igy szól tisztelt 
szolgatársunk Török, a1 Pr. Egyh. Lap 11-d. szá-
mában, Wimmer atyánkfiának evangyéliomi buz-
galomtól ihleteti 's a' dunántúli ref. keresztyének 
püspökszentelésére vonatkozó sorait bevezetendő. 
E' kérdés sokat mond 's lehető következményei-
ben igen fontos: illő azért, hogy mindazok, kiket 
az evangyéliomi egyház sorsa érdekel, — kiknek 
hivataluknál fogva kötelességök a' szentegyház 
alkotmányos életének tisztasága fölött őrködni, 's 
ezt minden lehető elkorcsosulás ellen óvni, — 
szóljanak hozzá. Midőn egyházkerületünk evan-
gyéliomi jelleme szinte kétségbe hozatik egy püs-
pökszentelési végzemény miatt; midőn egyház-
kerületi gyülésünk többsége szinte puseyitává 
kereszteltetik egy püspökszentelési határzatért; 

*) Minden félre-értetés elkerülése végett, szükséges itt is-
métlenem a' puseyismusnak, f. évi Lap 279-ik hasábján, 
általam adott értelmezéset, miszerint értem azon «' 
protestantismus tói eltérést 's a' római katholi-
cismushoz oda-hajlást , 's illy értelemben vallom, 

; anachronismus vétke nélkül, hogy mielőtt Pusey szület-
nék, voltak protestantismustól eltérők 's római katholi-
cismushoz oda-hujiók, azaz, hosszü körülirat nélkül, 
puseyiták. Másodszor óvást kell tenuem azon jóakaróim 
ellen, kik afféle mondatimból, hogy ez vagy amaz pu-
seyismus, ez vagy amaz egyen vagy testület itt 's itt, 

^ az vagy emez tanára nézve puseyita, túlcsigázva mon-
datom értelmét, b'/A fognák reám, hogy én illy egyén-
vagy testületnek minden egyéb tanait is puseyiticu-
soknak állítom 's bennök egy erecskét, egy csepp vért 
is nem találok protestánsnak. Hiszen a' puseyiták is pr. 
£gyházbeliek! T ö r ö k . 

midőn egyházkerületünk szinte a1 schisma bélye-
gével gyaláztatik: akkor hallgalni bün volna. Olly 
ügy , melly ellen a' felebb nevezett lelkes 
férfiak harczolva sikra lépni siettek, és a' melly 
ügyet, velők kezet fogva, szép tudományosságá-
ról ismeretes egyházi bajnokunk Dobos hatalmas 
szózatával ostromolt: megérdemli, hogy méltá-
nyos figyelembe vétessék. Ezért csekélységem 
is keresztyéni kötelessége érzetében föllép, 's a' 
kérdéses tárgy iránti nézeteit, minden sértegetési 
szándék nélkül, a' szeretet szelídségével előadan-
dó, részrehajlatlan meghallgattatás! kér. 

Lássuk tehát mindenek előtt a' botrány kövét, 
mellyet magyar Sionunkban a' kömlödi gyűlés-
nek folyó 1845-d. évi télhó 16-kán püspökszen-
telés tárgyában hozott végzeménye létesített. 
A' végzemény veleje — mint már tudva van — 
ide megy ki: Elválasztott püspökünk a' jelen évi 
nyári közgyűlésen fog hivatalára fölszenteltetni, 
melly fölszentelési ünnepélyes cselekvény véghez-
vitelére a' tiszántúli ref. egyházkerület püspöke 
hivatalosan fölkérendő. — Elemezzük, hol rejlik 
benne a' puseyismus? hogyan lett általa egyház-
kerületünk protestantismus ellenségévé, schisma-
ticussá? ' ) 

E' végzemény gyakorlat és kánon alapján épül. 
Gyakorlaton épül, mert, mint köztudomásu dolog, 

Hogy valamelly törvényt 's határozatot értelmezhessünk, 
tudnunk kell a1 határozat-hozatal előzményeit. A1 vita-
tás alatti, kömlödi végzemény előkészületeit, lásd Prot. 
Lap 160-ik hasábján! E' szerint, szó hallatott az ordi-
natio ellen, — javaslat, ha már csakugyan szentelni kell, 
szenteljen a' vének serege, — szó hallatott a' czifraság 
ellen: más részről mondatott, hogy superintendenst, 
mint fölsőbbet, egy alacsonyabb nem szentelhet, — szó 
hallatott, melly a1 reformátoroknak vétkül tulpjdonítá, 
hogy annyira megkopaszíták egyházunkat 's rajta olly 
kevés kül-érzékre dolgozó sujtást hagjtak meg. — Az. 
utóbbi nézetek győzvén, már most értjük a'kömlödi ha-
tárzat tartalmát s azon irányt, miszerint a'reformátorok, 
áhal lekoppasztott czerimoniák czéloztattak behozatni. 
Elemezzük e' határzatot 's meglátandjuk a' puseyiticus. 
szarvakat. T ö r ö k . 



boldog-ült püspökünk is néhai főt. Báthory G dnna-
inelléki ref. püspök által szenteltetett föl,—'s e1 föl-
szentelés valamint e.kerületünket, ugy érintett fő-
papjainkat sem tette puseyitákká. Szóljanak he-
lyettem nyomtatásban megjelent, becses munkáik: 
nem a' valódi proteslantismus szelleme lengi-e 
azokat keresztül? Ha valaki képes megmutatni, 
hogy ezek és egyházkerületünk a' bűvösnek jel-
lemzett püspökszentelés után, hitvallásukban, tu-
dományukban megtagadták az evangyéliom alap-
igazságait: akkor íejhajtva elvrokonimmal elisme-
rendjük, hogy a' püspökszentelés valósággal em-
bereket szellemileg eltorzító 's másokká-alakító 
varázs-mütétel: addig pedig az érintett püspök-
szentelési határozatból következtetett puseyismusi 
vádat alaptalannak's túlcsigázottnak kell nyilvání-
tanunk. ' ) — De nem csupán puszta gyakorlat, 
hanem a' körünkben divatozó komjáli egyháztör-
vény is bírta egyházkerületünket szóban forgó ha-
tárzalára , mert az I -sö osztály 9-d. kánona igy 
rendelkezik: „Cum in ordinatione sancti Malthiae 
Apostoli et segregatione Pauli , Barnabaeque 
Prophetae et Doctores plures adfuerint, qui jeju-
nantes orantesque, manuum impositione consecra-
runt eos: (Act. 1 et 13 : ) nos quoque plurium 
Episcoporum, quando praesentes esse possunt, 
benedictiones maximé approbamus secundum Ca-
nones antiquos. Quoniam vero de Timotheo scrip-
tum est: Noli negligere gratiam, quae in te est, 
quae data est tibi per Prophetiam cum impositione 
manuum Presbyterii; et resuscites gratiam Dei, 
quae est in te per impositionem manuum mearum. 
( i Tim.4: 14). Ideosí necessitas ita postulet, hoc 
exemplo inducti, contenti erimus pauciorum vei 
unius Episcopi, et dominorum Preslyterorum seu 
Seniorum ordinationibus et consecrationibus, be~ 
nedictionibusque, quas singillatim summa cum de-
votione, ritu veterum cum impositione manuum 
proferant." Ebből világosan láthatni, hogy a' 
kömlődi gyűlés csak törvényszerüleg cselekedett, 
midőn az idézett kánon igényéhez képest, a' leen-
dő püspökszentelésre atyafiságosan a' tiszántúli ref. 
egyházkerület szellem- és érdemdús püspökét, 
mint az illető esperesekkel a' fölavatásnál közre-
inunkálandót, meghivatni határozta, 2) 'S ezért ő 
többé nem protestáns? vagy puseyila? Vagy ta-
lán épen azért bélyegeztetik schismaticusnak a' 

' ) Személyességekre nem ve temedünk 's ama mezőre , hol a* 
bo ldogu l t ak ül te tvényeik k ö z t keserű gyümölcsöke t k e l -
lene szrimelüüok, magunka t Sz. úr á l ta l nem veze t t e t jük , 
mer t van jobb p á s z t o r u n k i s : de r emé l jük alább m e g -
mutathatni , hogy a ' kömlödi ha tá roza tban r e j l ő elemek 
eltorzítják az evangel i smust . T ö r ö k . 

' ) F a j d a l o m ! nagyon is i gaz , hogy a ' kömlőd i gyűlés k á -
n o n - ' s törvényszerüleg r e n d e l k e z e t t : csak az a ' ba j , 
h o g y épen az által c s e l ekede t i t ö r v é n y t e l e n ü l , t . i . isteni 
evangyéliom '.9 helvét hitvallás ellenesen. így hoz-
zák p r o t . egyházunkba a ' kanonisták a 1 s zen t i r a t ' s p r o -
testantismus ellenes puseyitica traditiökat! 

T ö r ö k , 

kömlödi gyűlés többsége, mivel ollyan kánonhoz; 
ragaszkodott, melly püspökszenteléshez fölszen-
telő püspököt is kiván ? Aligha igy nem veszik a* 
dolgot, kik a' dunántúli kanonisták ellen buzognak ! ) 
Avvagy helyesen történik-e ez? Bizony, bi-
zony mondom nektek, egy közönös dolgot akartok 
a' valódi protestanlismus ösmérveül — criterium 
— felállítani! Ha lényeges kívánalom's jellemző 
jogelv a' protestáns ev. egyházban , hogy püspö-
köt egyátalában nem szabad püspök által szentel-
tetni íoí: 2) ugy tévelyeglek, ugy nem voltak 
igaz protestánsok a' komjáti atyák; nem voltak 
igaz ev. keresztyének minda/.ok, kik, nézeteikben 
osztozva, kánonaikat elfogadták. És ezt, szerel-
meseim az úr Krisztusban! merész valaki közö-
lünk elmondani vagy csak gondolni? Hiszen Sél-
lyei István, Kocsi Bálint, Bálorkeszi István, Kör-
mendi György, Ujwdri János , Szódai András< 
Szomodi János, és többen, kik az evangyéliomi 
vallásért a' berencsi és leopoldvári zugbörlönök 
rideg homályában, mint igazi martyrok, kigyók és 
békák undok társaságában leirhatlan gyötrelmeket 
szenvedtek; kik durva poroszlók kezei közt J é -
zus tudományaért nem egyszer vérzettek; kiket 
a' keresztyén protestáns hitbeni állhatatosságuk a' 
nápolyi gályák rablánczai közé legborzasztóbb 
nyomorra juttatott: együl-egyig a' komjáti káno -
nok, 's igy az említett püspökszentelési kánon 
megtartására esküvel kötelezett ev.ref. lelkészek 
voltak. 'S ha valaki ezért a' nevezettek prot. ke-
resztyéni jellemét bátorkodnék kétségbe hozni; 
lenne bár szivemhez legközelebb álló barátom, 
lenne bármilly nagy tekintély: kénytelen volnék 
tőle a' hitrokon szeretet csókját megtagadni.3) — 
Hát. az angol ref. püspöki egyházat, a' dán és svéd 
ev. lutherana egyházakat nem ismerjük el azért 
prot. keresztyén egyházaknak, mivel püspökeiket 
érsekek's püspökök állal szenteltetik föl? 4 ) Csak 

Igen is. igy vesszük a ' d o l g o t , mert nem lehet m á s k é p , 
midőn eme néze t g y ö z : , , super in tendens t , mint f e l s ő b -
bet , egy a lacsonyabb nem s z e n t e l h e t ! " (?) 

T ö r ö k . 
2 ) Ezt ugyancsak nem mond j u k , kik a/.t á l l í t j u k , h o g y 

minden pap o r d i n á l h a t , — mert a ' supermtendens t is 
nem másnak, mint púpnak tar>juk: hanem azt val l juk: 
az ord iná lö személynek nem kell s zükségképen s u p e r i n -
tendensnek lenni. T ö r ö k . 

3 ) K é r j ü k , e lébb beb izonyí tau i , hogy a* neveze t t e g y é n e k 
a '"kérdéses kánon t a l á í r t ák ; másodszor , hogy az t ugy 
é r t e lmez ték , mint a1 kömlődi n y ú l ó s , — miről szabad 
legyen k é t k e d n ü n k , t u d v á n , h o g y , mésj későbben i s r 

Hodosi Sámuel püspököt 1708-ban Kies llimaszom-
batíli István a" ta ta i egyháznu ' eye esperese o rd iuá l í a , 
' s nem találván nyomát , hogy Halász József super iof . 
fölavatásán 1 7 8 6 - b a u püspök működői t volna. Ha m i n d -
ez t Sz. ú r beb izony í t ando t t a , a/.t f ogom mondani : „ A " 
neveze t t e g y é n e k protestan-ok voltak "s őket ugy t i s z -
t e l e m : de ha az t h i t t e k , hogy csak püspök s z e n t e l h e t 
e' t e k i n t e t b e n , e ' t anukra nézve, a' r . katholicismushoz. 
ha j lo t t énak . T ö r ö k . 

4) De i g e n ! A ' menny i re je len leg emlékezem aa ango l 



^z kelleftömég! Ézlenne aztánevangyéliomi böl-j 
cseség és keresztyéni szeretet!? Az illy protestan- \ 
tismustól isten őrizzen! — Szegény evangyéliomi 
egyház, gyenge lábon állhatsz te, ha lételed vagy 
nem lételed a' püspökszentelési szertartástól függ! 
Igy te nem Péter apostol hitvallásán alapulsz, mert 
Urunk azon szentegyházról, melly ezen mint szik-
lán épült, azt Ígérte, hogy rajta a' pokol kapui 
soha diadalmat nem vehetendnek: 's íme téged 
Magyarhonban egy püspökszentelési szertartás 
romba tudna dönteni! ' } Ugyan miért tartjuk a' 
tervezett püspökszentelést egyházpusztító mumus-
nak? Csekélységem nem látja által, — meglehet 
azért, mivel költészi tehetséggel nem igen dicse-
kedhetvén, hiányzik bennem azon tüzes képzelő 
tehetség, melly ott is tud rémképeket szemlélni, 
hol valósággal nincsenek. — Vagy talán a* szán-
déklott püspökszentelés lehető puseyismusi ered-
ményeitől rettegünk, miszerint majd utóbb belőle 
püspöki joghatóság, apostoli utódság, végre pedig 
egy infulás püspök búvik elő, ki magát, mint hie-
yarcha, az egyház fölé emelendi ? — Egy olly 
püspök joghatóságától soha sem rettegnék, ki az 
evangyéliomi hitvallás követője. 0 bizonyosan 
kellőleg fogná méltányolni az egyháztagok jogait, 
's kényuraskodásban nem keresendné dicsőségét. 
Ez már puseyismus ? Hagyján! Igy a' reforma-
tio halhatlan bajnokai is puseyiták leendnek velem. 
— Igen, Luther, Hoseás prófétai könyvének 2-ik 
fejezetére tett magyarázatában, ezt mondja : ,,Si 
Ponlifices et Episcopi desinartt evangelium perse-
qui et blasphemare, curent ecclesiis veros docto-
res, impios autem et idololatricos cultus amoveant, 
et restituant puros et veros cultus, tum non de-
erunt illis ofticia nostra, agnoscemus eos tanquam 
parentes nostros, et parebimus libenter ipsorum 
auctoritati qucim verbo dimno videmus communi-
tam. „A ' smalkaldi czikkelyekben pedig igy nyi-
latkozik: „Si Episcopi suo officio recte fungeren-
tur et curamEcclesiaeetEvangelii gererent, pos-
set illis nomine charitatis et tranquilíitatis, non ex 
necessitate, permitti, ut nos el nostros conciona-
tores ordinárent et confirmarent, hac tamen con-
ditione, ut seponerentur omnes larvae, praestigiae, 
deliramenta, et spectra pompaeque ethnicae!" íme, 
minekelőtte Pusey született volna, a' protestan-
tismus fő-hőse, már századokkal előbb, puseyita 

egyház 39 articulusára, azokat aláírnám, mint protest. 
szellemiíeket: de ebből nem következik, hogy a" mon-
dott egyház, hierarchiai szerkezete "s püspökszentelési 
tanára nézve, nem hajlik oda a' r. katholicismushoz 

T ö r ö k . 
') Isten őrizzen illyet hinnünk! Csak annyitól félünk, hogy 

néhány prot. alapelv ellenében puseyitieus nézetek győ-
zedelmeskedhetnek; miért azonban nem szükség romba 
dőlni a\ magyarhoni prot. egyháznak. Söt a1 dunántúli 
kerület is, a" mellett, hogy hiendi, miut hinni kezdi, 
hogy püspök nélkül nem eshetik meg püspökszentelés, 
— protestánsnak maradhat , mint az angol egyház, — 
csak hogy, egyik tana puseyitieus leend. T ö r ö k . 

volt, mert ö a' püspöki joghatóságot isteni tekin-
télyen alapultnak ismeri; söt a* mi több, még abban 
sem talál protestáns vallásunkat veszélyeztető 
elvtagad st, ha az ev. egyház papjait keresztyén 
kath. püspökök által avattatná fel hivatalukra. 
De halljuk meg,mit szól Melanehton az ágostai hit-
vallás melletti védiratban: „Saepe testati fuimus, 
nos summa voluntate cupere conservare politiam 
ecclesiasticam et gradus in Ecclesia, factos etiam 
humana auctoritate. Scimus enim bono et utili con-
silio, a' patribus ecclesiasticam disciplinam hoc 
modo ut veteres Canones deseribunt, constitutam 
esse. Sed Episcopi Sacerdotes nostros aut cogunt 
hoc doctrinae genus, quod confessi sumus abjicere 
et damnare, aut nova et inaudita crudelitate mise-
ros et innocentes occidunt. Haecausae impediunt, 
quominus agnoscant hos Episcopos nostri Sacer-
dotes. Ita saevitia Episcoporum in causa est, quare 
alicubi dissolvitur illa canonica politia, quam nos 
magnopere cupiebamus conservare. Ipsi viderinf. 
quomodo rationem Deo reddituri sínt, quod dissi-
pant ecclesiam." Jó Melanehton! te hiába pro-
testáltál az evangyéliomi szent tudomány mellet'! 
a' XlX-d. századbeli magyar protestánsok néhá-
nyai aligha el nem vitatják protestáns keresztyéni 
jellemedet, mert te, a1 régi kánonokban megállapí-
tott püspöki joghatóságot pártoló részvéttel visz-
szaohajtván, kanonista vagy ! ' ) 

Az apostoli utódságot illetőleg meg kell j e -
gyeznünk, hogy valamint a' Messiás országának 
áldásait ábrahámnak lélek — nem pedig test sze-
rinti maradékai öröklöttek: ugy a1 keresztyén 
egyházban is vallástanítóinknak jelentőséget, te-
kintélyt, tiszteletet nem az apostolokkal! külső 
hivatalos összeköttetés, hanem a' szellemi ulódság, 
az evangyéliomi tudományban, erkölcsi tisztaság-
ban , lelkiösmeretességben mutatkozó belviszony 
eszközöl. —De azért merészelnök-e állítani, hogy 
mindazok, kik hivatalukban az apostolok utáni kö-
vetkezésre valamit adnak, már ez okon nem vol-
nának az evangyéliom igaz hívei? Ha ezt tennők, 
ugy tettleg kifognánk rekeszteni az evangyéliomi 

J) Az első reformátorok pályáján szükséges megkülönböz-
tetni stadiumokat. Mikor ők a' reformatiót megkezdtek, 
még nem látták, hová jutánduak, 's innen van , hogy 
Luther későbben elállott számos, elebbi állltmányátol. 
Az Aug. Conf. Apológiája pl három sacramentomot 
tanít; igy Melanehton is 1548-ban az Interimre irott 
Ítéletében.: 's ki mondaná ezt jelenkorunkban protestáns 
tannak? A' mellett tehát, hogy őket igaz protestánsok-
nak ismerjük, nem bálványoljuk annyira, mikép tagad-
juk, hogy ez vagy amaz tekintetben a' r. katholicismus-
hoz hajlottanak, vagy puseyiták voltanak, minden ana-
chronismus nélkül. — Őszinte volt-e akaratuk a' róm. 
k. püspökök által történendő ordinatio tárgyában, két-
lem. a1 föltételeket tekintve. Mert, Bretschneider sza-
vaival: ,,Das Recht, ihtre Pfarrer zu ordiniren, woliten die 
Reformátorén den Bischöfeu der römischen Kirche unter 
Bedingungen, welche jene freilicfa nie eingehen konn-
ten, zugesteheu," T ö r ö k . 

* 



egyház kebeléből az angol ref. fő egyház tagjait; 
ugy tétleg anathemánk alá esnének a' Krisztus 
tudományáért ezer meg ezer üldöztetéseket szen-
vedett Waldiak és a' Cseh-atyafiak, kik a' kér-
déses utódságra — successio — milly nagy figye-
lemmel voltak, világosan előterjesztette Comenius 
a' Csehek vallási üldöztetéséről irott történeti 
munkájának XX-d. fejezetében; a' mit még elég-
gé tanúsíthatnak azon levelezések is , mellyek a' 
nevezett Comenius, Bythner János, és Gertich 
Miklós atyafi presbyterek Grabe és Jablonski lel-
készek közt a' püspökszentelés tárgyában foly-
tak. — Vigyázzunk , szeretet vallásának papjai! 
hogy üdvét nemtárgyazó kérdések fölött vitázva, 
az ellenvéleményüek iránt türelmetlenséggel meg 
ne rontsuk a' fő törvényt! 

„Le a' püspökszentelés kömlődi tervével! mert 
hierarchiára vezet" — szólnak ellenfeleink. — 
Szinte megijedtem, hogy e' nyomatékos fölszóla-
lást hallottam-, de jobban eszmélve, ijedtségem 
elmúlt, mert az egész — minden sértés nélkül le-
gyen mondva — bizony nem egyéb, mint vak-
lárma. — Protestáns ev. egyházban nálunk csupa 
képtelenség a' hierarchia. — Hol van az megirva, 
hogy a' dunántúli ref. püspököt a' tiszántúli ref. 
püspök általi fölszenteltetés kényúrrá tenné az il-
lető egyházkerület fölött ? — Jóformán valamelly 
apokryphus kijelentést oklevélben. — Hogy a' 
szándéklott püspökszentelés illy-nemü opus ope-
ratumot hozhatna létre, nem képzelhetjük. Püs-
pökünknek hierarchiai hatalmat a' fölszentelő nem 
adhat, mert a' ki mivel nem bir, azt mással nem 
is közölheti: de a' fölszentelés sem adhat, mert 
mint ünnepélyes egyházi cselekvény, tudtunkra az 
érintett jogosító erő nélkül szűkölködik Vagy 
majd talán a'kömlődi terv szerint fölszentelt püs-
pök veendi magának e' hatalmat ? Ezt róla még 
gondolattal sem tehetjük fel; mert ámbár a' köm-
lődi gyűlés sajátságos hitnyomozó törvényszékké 
nem alakult, és különösen nem vette is vizsgálat 
alá, vájjon Krisztus tanuja-e?: már előbbi élet-
nyilatkozatai után ismert evangyéliomi tiszta tudo-
mánya, apostoli buzgalma, nemes erkölcsi szigora 
a' szavazó gyülekezeteket teljesen meggyőzte 
arról, hogy jogbitorló nem leend. Olly férfiú lel-
külete, kit 1. Tim. III. 2—7. v. és Tit. I. 5—9.v. 
megállapított püspöki kellékek ékesítenek, biztos 
kezesség minden visszaélés ellen. — De teszem az 
esetet, — hogy egyházkerületünk püspökét apos-
toli utódsággal dicsekvő londoni ref. püspökkel 
szenteltetné is föl: az igy felszentelt püspök ná-
lunk hol gyakorolhatná a' hierarchiai uraságot ? 
Törvények jelölik hatáskörét, törvények szabá-
lyozzák cselekvékenységét*, — törvények, mely-
lyeknek megtartására 's mások általi megtartatá-
sára esküvel kötelezi magát. Hivatalos eljárásáról 
számot kell adnia — *s működésének ellenőrei 
gyűléseink nyilvánossága, és az egyházkormány-
zásban, lelkészeinken kívül, résztvevő világi ta-

gok éber figyelme. — Valóban nálunk sokan ugy 
vannak a' hierarchiával, mint valamelly temetőből 
hazajáró lélekkel; beszélnek róla önmagokat 's 
másokat ijesztgetve: pedig rémes hazajöttét egyik 
sem látta. Miért is lehetlen e' részben Schwabe 
következő nyilatkozatát nem helyeslenem: In der 
That allé die, welche von einer protestantischen 
Hierarchie reden, sprechen entweder aller Ver-
nunft und Geschichte Hohn, oder sie bespölteln nur 
die Ohnmachl, in dem sie der gegeiszelten und 
geschlagenen Kirche, wie weiland die Kriegs-
knechte des Pilátus dem Stifter derselben, einen 
Purpurmantel anlegen, eine Dornenkrone aufse-
tzen und ein Rohr als Scepter in die Hand geben, 
ihr zurufend: „Gegrüszet seiest du Königin!" 
Ganz gewisz fehlt doch, wollte man auch den bősen 
Willen hiezu voraussetzen, jetzt alle Kraft zu 
hierarchischen Bestrebungen." }J 

Vizsgáljuk tovább a' dolgot! Mi bün van a b -
ban , hogy püspökszentelésünk véghezvitelére a' 
kömlődi gyűlés többsége a1 tiszántúli ref. püspököt 
atyafiságosan megkéretni határozta? Vájjon a' 
dunántúli ev. ref. egyházkerület nem önálló tes-
tület-e? Ha ez, — mit tagadni nem lehet — : 
akkor társulati jogai közé tartozik, tisztviselőinek 
hivatalukba leendő igtatásáról gondoskodni. Mi-
vel pedig maga az egész testület az illy beigtatást 
közvetlenül ne teljesítheti: azért közvetleg|bizomá-
nyosai által viszi véghez; minek az az eredménye, 
hogy az illy beigtatás sohasem a' bizományosok, 
hanem a' megbízók nevében 's értelmében törté-
nik. Egyházkerületünk ezen társulati jogát gya-
korlandó, végezte, hogy a' tiszántúli ref. püspök 
kéressék meg, hogy kánonaink értelmében, e s -
pereseinkkel közremunkálva, szíveskednék a' 
szóbanlevö püspökszentelést véghez vinni.— Ezen 
kivül ugy van meggyőződve egyházkerületünk, 
hogy azok kik Debreczenben, mint a'tiszántúli ref. 
egyházkerület hivatalnokai a' zöld asztalnál ül-
nek, épen azon hitvallást követik, mellyet követ-
nek azok, kik a' kömlődi gyűlésen tanácskoztak. 
És ha e' tudalomból kiindulva — autonomiajának 
féltése mellett is — némelly jóakaróktól rákent 
különhuzás, particularismus vádjának daczára, 
olly nevezetes alkalommal, minő egyházi főhiva-
talnokának fölszenteltetése, a' testvér egyházke-
rületekkeli belső és külső szoros összeköttetését 
tanúsítandó, egy más kerületbeli püspököt — kit 
örömmel ismer hitrokonának — a' fölszentelési 
teendökbeni részvételre meghí: ugy hiszem a' 
protestantismus érdeke ellen nem követett el égre 
kiáltó bünt, — 's a' fölszentelő püspököt épen 

') Hogy superinfendenseirik hierarchiai hatatom birtokára 
jussanak, erre nem kell egyéb mint behozni a' hierar-
chia ordinist. Mihelyt ök többek, fenébbek lesznek 
paptársaiknál, nagy birtok 's jövedelem nélkül is, ural-
kodhatnak ezek fölött. Illyen hierarchia ordinisre irány-
zatot nem lehel nem látni a' kömlödi intézkedésben. 

T ö r ö k , 



nem teszi maga fölött pápává. — — Ha ezen 
kölcsönös értesülés végett irt fölvilágosító észre-
vételek után is püspökszentelésünk ellennem szű-
nik az izgatás 's tovább is holmi schismafikus ne-
vekkel illettetünk; söt ha — mit egyáltalában nem 
tudunk's nem akarunk hinni — sikerülne az izga-
tás bajnokainak a' fölszentelésre megkért püspö-
köt visszatartóztatni, 's egy hitrokon testület szí-
ves kéréssel párosított bizományának megvetésé-
re birni: Isten látja lelkünket! mi nem Ieendünk 
okai a* keletkezhető trfdfeg idegenkedésnek, — 's 
kénytelenítetünk azok eyangyeliomi szeretetét 
kétségbe hozni, kik midőn egységünk nevezetes 
bizonyságának világ előtti ünnepélyes nyilvánítá-
sára ' ) fölkéretnek, szeretetlenül viszautasítnak. 

Még más oka is van, miért nem tetszik né-
mellyeknek a' tervezett püspökszentelés. Az t. i: 
hogy ez pompával, tisztelkedésekkel, vagy a' mű-
szavak szerint, sallangosan, zsinorosan, paszo-
mántosan és tirádásan fog véghezmenni. — Ugyan 
mi lesz ez a' pompa? Alig leend egyéb mint ta-
lán ez , hogy követség fogadandja a' fölszentelő 
püspököt, bejövetelekor zúgni fognak a* komáro-
mi gyülekezet hangos drága harangjai, a1 fölszen-
teléskor pedig majd lesz a' templomban harmónia, 
lesz egyházi tanítás, fölszentelési beszéd és áldá-
sok. Őszintén megvallom, eddig nem tudtam, 
hogy a' reformált keresztyén , mihelyt illy pom-
pától átkozódva vissza nem vonul, azonnal apo-
stata. Hát azok a* puseyismusra vezető tisztelke-
dések mikből fognak állani? Szives jó kivánatink 
hódolatteljes nyilvánításából. 'S ez nem szabad 
's ez vallásunk elveivel ellenkezik ? Bizony most 
még eddig nem hallott tant kell tanulnom t. i. pro-
testáns keresztyénnek egyházi elöljáróihoz külö-
nös tiszteletnyilvánitással járulni, annyit tesz 
mint dölyföt nevelni, söt puseyitává vagy Isten 
tudja mivé lenni! 2) 

De hátra van még a' Iegnagyobb-jelentőségü 
ellen-ok, melly szerint: Evangy. egyházban nem 
kell püspökszentelés, mert apostoli első keresztyén 
egyházban szent könyvünk tartalma után ítélve 
nem találunk papszentelést, annyival inkább püs-
pökszentelést. Igaz, — akkor értelmünk szerint 
pöspökszentelés nem volt, "s nem is lehetett, mert 
a1 gyülekezetek, mint az alakulás legelső fokoza-

') E' sorokon jó-izűn mosolyogtam. Sz. űr nem igen di-
csekszik költészi tehetséggel, azt mondja maga felöl: 
én pedig azt mondom, hogy ö valósággal költö. Mert, 
hogy a1 kerületek közti egység nevezetes bizonyságá-
nak világ előtti üunepélyes nyilvánítása 's a"1 testvér egy-
házkerületek belső és külső szoros összeköttetésének ta-
núsítása végett történjék a' kömlödi intézkedés, arról a' 
kömlödi gyűlésben szó sem volt; négy tnnú után mon-
dom. T ö r ö k . 

2) Ismét csak azt látom, mindezek hierarchia ordinis irány-
zatúak 's onnan eredők, arra valók, mikép kitűnjék, 
hogy a' superiutendens páratlan 's több más papoknál. 
Miért nem teszik ezeket papok 's esperesekkel ? A* ca-
nonicus czerimoniákról alább szóiandok. T ö r ö k . 

tán levők, még egy külsőleg összetartó társulati 
egészet nem képezvén, nem is léteztek olly püs-
pökök , minőket az egyház alkotmányos életének 
további kifejlődése, több gyülekezetek fölötti 
ügyelés végett igényelt. A' ker egyház gyermeki 
korszakában minden egyes gyülekezet, a' másik-
tól független testület volt, 's mint illyen saját 
presbyterekkel dicsekedett, kik valósággal püspöki 

- üTtiaxoTtoq — jelentőséggel működtek. Nem 
csodálom, ha vannak, kik ezen egyházi viszony 
után áhítoznak, mert az emberi gyakorlóság piuun 
desideriumai szerint gondolkozva, nem utolsó 
dolog Yolna esperest és egyházmegyei kormányt, 
püspököt és egyházkerületi kormányt nem ismer-
ve, valamelly jó gyülekezetben ülni 's Krisztus 
képében püspökileg intézkedni; annyival inkább, 
hogy. most nincsenek már Apostolok, magától 
az Istenfiutól ünnepélyesen fölszentelt hatalmas 
fölügyelők, püspökök, kik szélyeljárva az I s -
t e n titkai sáfárinak eljárását szemügyre ve -
hetnék. !) 

Most már a'.csak imént tárgyalt előny után 
azt bátorkodom 1-ör is kérdeni; Lemondjunk-e 
a' püspökszentelésről azért, mivel az apostoli ker. 
egyházban nyomaira nem akadunk? Ha igen a* 
válasz: ugy le kell mondani püspökeinkről is, mert 
olly hatósággal felruházott egyházi tisztek, mint 
ők, az apostoli korszakban még hiányzottak. — 
2-or Mindazon szertartás, mindazon intézmény9 
mellyről a'szentírás nem szól, valósággal prot. 
vallásunkat, egyházi létünket veszélyeztető pu-
seyismus-e? Ha igen a'válasz: ugy azt kell nyil-
vánítanom „hogy mindazon protestánsok, kik az 
úrvacsorában kenyér helyett ostyát vesznek, kik 
templomaikban oltárt, szentképeket, égő gyertyá-
kat 's orgonát tartanak, kiknek papjaik fehér ing-
ben, Luther-öltönyben, vagy reverendában telje-
sítik szentegyházi teendőiket, az apostoli első 
keresztyén egyház egyedül idvezítő szokásaitól 
és szertartásaitól eltérvén, valóságos puseyiták9 

— vagy jobban szólva, nem igaz evangyeliomi 
keresztyének. — Édes atyámfiai! a' püspökszen-
telés ellen kitűzött lobogó jelszava illy következ-
tetésre vezet. Mondhatom mozgalmaitok titkos 
örömre hevíthetik korunk Ariánusait; és azok, kik 
Idye^ítőnk szent vallásának 's a' papságnak ellen-
ségei, hálóbakeritést tervezők mosolyával pillant-
hatnak össze, készülvén papjaikat nem sokára 
kiokoskodni hajlékukból 's fizetésűkből; mert hiszen, 
ha az ember fiának fejét alig volt hova lehajtani; 
ha az apostoloknak nem volt állandó lakásuk, bi-
zonyos fizetésök: hü követőik is ellehetnek azok 
nélkül. — Mit szólnátok hozzá, jelenkori egyház-
reformatorok! ha csekélységem, vagy más valaki 

) Én is viszont alaptalan és túlcsiyázottnak nyilvá-
nítom e' vádat, mindaddig míg azokat megnevezni 
nem tetszik, kik illy egyházi viszony után áhítoznak. 



az előadott következtetésekkel komolyan lépne 
föl *s összevissza puseyita schismaticusoknak bé-
lyegzené mindazokat, kiknek a' tiszta ev. tudo-
mány mellett, olly intézményök vagy szokásuk 
volna, melly nem volt gyakorlatban az első ke-
resztyéneknél. Aligha azt nem mondanátok: Ez 
az ember Isten dicsősége mellett buzog, de értelem 
nélkül 's én e' nyilatkozatot mindenkor helyesleni 
fognám, t j 

Záradékul szabadjon megemlíteni, mi légyeu 
értelmünk szerint a' püspökszentelés? Nem egyéb 
ez, mint olly ünnepélyes beigtatási cselekvény, 
mellynek erejével az egyházi kormányra hivatott 
presbyterek elsője ima és áldások közt püspök 
és presbyter társaitól szabadon választatott tör-
vényes főhivatalnoknak elismertetik és kijelente-
tik. — Ebből világos, hogy ámbár szentelésnek 
nevezzük is kérdéses egyházi cslekvényt, nekie 
azért valami szentségi jelentőséget, rendkívüli 
ajándékokat közlő erőt épen nem tulajdonítunk. 
Miért tartjuk meg liát e' kifejezést: ,,püspökszen-
telés" ? kitetszik ennek oka, mihelyt azt előter-
jesztjük , hogy szentelni nem egyebet tesz, mint 
valamelly dolgot vagy személyt vallási használat-
ra, egyházi szolgálatra, vagy bizonyos szent czé-
lok valósítására, eszközlésére, több dolgok vagy 
személyek közöl alkalmas minőségéért egyházi 
szertartással különösen elválasztani 's rendelni.— 
így levén a' dolog ne féljünk, hogy valaha a' püs-
pökszentelés egyházunkat szétdúló daemont szül-
jön. Én ezt részemről bátran az adiapliorák közé 
sorozom v mellynek létele vagy nem-létele vala-
mint a' puseyismus fölvirágzásának, ugy a' pro-
testantismus hanyatlásának tényezőjévé nem vál-
hatik. 

Tisztelem én a1 püspökszentelés elleneinek 
meggyőződését; tisztelem egyházias nemes buz-
galmukat, helyeslem a' lelkesültség szózatával 
előterjesztett nézeteik nagyobb részét: de azt 
helybe nem hagyhatom, hogy egy közönös dolgot 
élire állítva, hajlandók hitrokonaiktól a' prot. ke-
resztyéni jellemet elvitatni. — Egyházunk jelen-
leg terhes lázban szenvedő beteg. Atyámfiai! kik 
fölléptetek öt gyógyítani, a' jókora adagokban 
nyújtott ingerlő szerekkel lázát még inkább ne-
velve, baját súlyosbítani, gyógyulását nehezíteni 
fogjátok! 

Ha időm, és hivatalos foglalkozásaim engedik 
e' fölvett tárgy részleteiről szándékom más alka-

') Az éu nyilatkozatom ellenben ez: ÁZ egyháznak sem-
mit ii><m szabad rendelni, mi az evangyéliomban kijelen-
tett elvekkel ellenkezik; a'mi ezekkel megegyeztethető, 
tessék rendelnie Lehetnek, mint voltak az apostoli kor-
ban , 's keíl is lenni egyházi tisztviselőknek, de nem 
araknak; lehetnek, miut voltak, szertartások, de uem 
evan^yeliom ellenesek, sem annyira szaporák, hogy a* 
valósból elhurkoljak 's lefojtsák: "s mind -a" mellett a"1 

lelkészeknek is leend íizelesök, mert ezt az Úr j-ptide'te. 
1. Kor, 9: 13, 14. 1 Tim. 5; 17, 18. T o r o k , 

lommal is szólani — Most bezárom soraimat azon 
szives óhajtással, hogy az igazságnak és szere-
tetnek szent lelke vezéreljen mindnyájunkat! 1) 

S z é k y. 

Fiomjátlif S*jrlmae Norm*. 
Zsinatra készülnünk kell! zsinatra készen va -

gyunk ! Az első igaz, — a' másik, előttem leg-
alább, kétes. De hogyan is ne volna kétes, midöre 
látnom kell, hogy az én igen tisztelt 's szereteti 
atyámfia Széki tanár úr is, ki által a1 dunántúli 
ref. anyaiskolának papi növendékei hittani 's egy-
házkormányzási elvekre taníttatnak, jónak lát 
védszót emelni a' komjáthi primae classis canon 
nonus 's azon épiilt püspökszentelési határozat 
mellett! 

Én azt vallom, mielőtt zsinatra mennénk, min-
den egyes kánonunkat jól meg kell rostálnunk: 
különben határozataink a' kömlődihez hasonlítand-
nak 's a' helyett, hogy javítva elömennénk, meg-
csontosílandjuk protestáns egyházunkban a' nem-
proteslans elvek- 's eszméket, magunknak gya-
lázatul, utódinknak pedig szellemi's lelki kárukra. 

Próbálok példát adni, mint vegyék bonczkés 
alá mások, kiknek nálamnál több ismeretök 's ér-
kezésök van, az egyes kánonokat, llly czélból a' 
komjáthi primae nonust veszem szemügyre. 

Ezen egyházi törvény sérti a' protestantis-
must, olly elvek 's eszméket kötvén reá, mellyek-
töl a1 szeplőtlen evang. egyháznak mentnek kell 
lennie. Mert e' kánon szól: De ritu consecratio-
nis (episcopi) 's megrendeli annak ordinatiója- 's 
consecratióját. 

A' reformatio elsőben is a' hierarchia, a' püs-
pökök ellen indult ki 's hol nem felülről, a' fejde-
lem befolyásával készült el a'reformatio 's monar-
chiái elvek szerint maradt meg vagy alkottatott 

2) Miután Sz. úr azzal fenyegetőzik, hogy ha püspök-
szentelésök ellen nem szűnik meg az izgatás, hideg ide-
genkedés keletkezhetik, 's a' meghívott általi vissza-
utasítás miatt kényteleníttetnének annak evangyéliomi 
szeretetét kétségbe hozni; miután azt is mondja, hogy 
egyházuk jelenleg terhes lázban szenvedő beteg: hogy 
túl a" Duna szeretetlenség bűnébe ne essék 's patikára is 
ne legyen kénytelen többet-többet költeni: Lapunk je-
len számában véget vetünk a"1 püspökszentelés fölötti 
vitáknak. Sajnáljuk, hogy némellyikönk bátorsága egyik 
vagy másik prot. alapelvről a1 mohot lehámtani, egesz 
kerületi egyházat, melly a" protestantismus mellett bu-
zog, lázba ejtett; de mivel közölünk senki nem adta ki 
magát jelenkori egyházreformatornak, sem az 
egyházat gyógyítani magát képezettnek be nem val-
lotta : a' beteg egyház orvoslását átengedjük azon 
Hippocratesnek, ki a1 diagnosticában annyira előhaladt, 
hogy az egyház nyavalyáját megismerte "s meg is hatá-
rozta — Küzdelmünk bére lesz a" tudomány, mellyet 
szerzettünk e"1 tollharczban, hogy túl a' Dunán nagy 
hajlam van az episcopalismushoz és traditiókhoz: miért 
is, felö, hogy a* tervezett presbyteri egyházszerkezet 's 
képviseleti rendszerből misem leszt . T ö r ö k . 



az egyházkormányzat, hanem az országkormány-
zók ellenére 's a' respublicákban: ott a'presbyteri 
rendszer állíttatott föl, mint evangyéliom-szerü, 
miután a' reformaliónak föladata volt, mind a 'h i t -
tanokat eredeti tisztaságukra vissza-vinni, mind az 
egyházkormányt első alkatához idomítani. Innen 
van, hogy a'presbyteri-szerkezetü országegyhá-
zakban püspöki hivatal 's czím nem is létez, sem 
állandó, holtig fönökösködö egyházurak nincse-
nek, kik csak névvel különböznének az episco-
pustól. Honunkban is, a' jelenleg tiszáninneni ke-
rület , mint presbyteri-szerkezetü, nem ismert 
püspökök vagy superintendenseket, míg ollyakat 
az országkormány, monarchiai elvből, nem ren-
delt, (mi az egyház autonómiájának sérelmével 
történt). Ha tehát igaz, hogy az egyházkormány-
zat nak evangyéliomi alapelvei demokratiaiak: az 
evang. egyház szerkezetének demokratiai elveken 
kell épülnie 's nyugonnia; épen ugy, mint a' ró-
mai k. egyház szerkezete monarchiai. Most tessék 
megítélni: Evangyéliomszerü, 's nem monarchi-
kus intézet-e protestáns egyházban a' főpapi hi-
vatal, mellyet még a' mellett, az arra elválaszta-
tott személy holtig visel? És ha mi magyarhoni 
protestánsok presbyteri egyházkormánynyal bí-
runk 's dicsekszünk: nem puseyiták, azaz, pro-
testantizmustól eltérők 's róm. katholicismushoz 
óda-hajlók vagyunk-e akkor,midőn monarchicus-
elemü püspököket ismerünk el ? Presbyteri-szer-
kezetü protestáns egyházban, milyennek a1 ma-
gyarhonit hirdetjük, mienkféle püspökök léte nem 
evangyeliom-szerü. Ennyit a'püspökről, kit szen-
telni kell. 

De hagyján! ám legyenek, minthogy vannak, 
mert a1 leghelyesebb elvek sem alkalmazhatók 
mindenkor a' gyakorlati életben. Az ország ren-
delt superintendenseket, tehát — vannak. 
Majd egykor talán mi is eljutandunk oda, hogy 
autonomice rendelkezzünk, hogy superintenden-
sek helyett, egy-egy évre választandó, gyűlési 
elnökeink legyenek, rnjnt Németalföldön és Skó-
tziában! De az egyház rendelte, 's ezért a' vád öt 
illeti, hogy ezek ordináltassanak, consecráltassa-
nak. — — A' consecratiónak, prot. egyházban, 
nincs helye. Egyik, miben a' róm kath.soktól kü-
lönbözünk, az, hogyök szentelnek, mi nem. A' 
tríenti zsinat a' protestánsok ellen tanítja: ,,Per 
sacram ordinationem, quae verbis et signis exle-
rioribus perficitur, gratiam conftrri" Ismét: Si 
quis dixerit per sacram ordinationem non dari 
spiritum sanetum : anathema sit. És Cat. 
Rom. Constat, ordinis sacramentum, in eius 
anímo, qui sacris initiatur, sanctificationis gratiam 
efficere. Ellenben, a' Helv. Conf. szerint: „Nos 
ordinationem ministrorum, non papisticam quidem 
illám, sed apostolicam, agnoscimus institutum esse 
utile, sed non sacramentum, mert Somosy szavai-
val : „Azok a' csudás ajándékvok, mellyek a' taní-
tókkal, az apostoli időkben, közöltettek, ~ már 

ma többé senkivel sem közöltetnek." Tehát a* 
püspök consecratiójának ideje lejárt. 

De, superintendenseinkre nézve, az ordina-
tiónak sincs helye. Mi az ordínatio ? Prot, érte-
lemben, a' tríenti zsinat szerint: „Ritus eligendi 
ministros verbi Dei et sacramentorum." Magyarul, 
Somosy szavaival: „Az egyházi tanítóknak ünne-
pélyes kibocsáttatásuk az ö egyházi hivatalukra.u 

Tehát ordinationak, a' superintendensre nézve, 
csak azon esetben van helye, ha eddig-elé nem 
lelt voína kibocsátva az ö egyházi hivatalára: de, 
ha egyházi hivatalra már kibocsátott egyén vá-
lasztatik superintendensül, semmi szükség ujabb 
ordinatióra , — mert ez azt jelentené, hogy a' 
superintendens , elválasztatása által, megszűnt 
lenni pap 's azért kell Őt az egyházi hivatalra ki-
bocsátani. — Vagy megmásítsuk az ordinationak 
eddigi jelentését? 's azt mondjuk, hogy: az. ordi-
natio nem egyebet jelent, mint valamelly sze-
mélynek, ha ő az egyházkormányzó tanácsban 
magasb hivatalfokra lép elö, szélesb 's hatályosb 
munkakörbe állíttatik, — hivatalba-iktatása ? Ak-
kor, uraim! ordinálnotok kellé vala a' táblabirá-
kat 's espereseket, — ordinálnotok a' világi-
rendű hivatalnokokat is! De nem! nincs erre szük-
ség: épen ugy , mint nem kívántatik más a' su-
perintendensnek hivatalba-léptetésére, mint a' mi 
szokásban van az esperesek hivatalba-iktatásánál. 
Ha becses előttünk a' protestáns tan, miszerint a' 
superintendens primus inter pares: ne tegyük öt 
páratlanná! ne alakítgassuk a' hierarchia ordi-
nis-t, 's presbyteri egyházszerkezet szellemének 
ellenére az episcopalismust! 

Fokozatos ordinationak nincs helye protestáns 
egyházban. Mert nálunk nincsenek a' papságban 
hierarchiai fokozatok, mellyeken fölebb-fölebb 
lépvén az egyén, mindannyiszor ordináltassék, 
szenteltessék. Conf. Helv. azt tanítja: Data est 
omnibus in ecclesia ministris una et aequalis po-
testas seu functio. Conf. Gall: „Credimus omnes 
veros pastores ubicunque locorum collocati fuerínt, 
eadem etaequali inter se potestate esse praeditos, 
sub unico illo capite summoque et solo universali 
episcopo Jesu Christo." Conf Belg.: Quantum atti-
net divini verbi ministros, ubicunque locorum sint, 
eandem illi potestatem et auctoritatem habent, ut 
qui omnes sint Christi unici illius episcopi univer-
salis unicique capitis ecclesiae ministri." Jól is-
merte eme protestáns tant a1 trienti zsinat 's igy 
szól ellenünk: Si quis dixerit,in ecclesia catholica 
non esse hierarchiam divina ordinatione instilufam, 
quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris: 
anathema sit. — Si quis dixerit, episcopos non 
esse presbyteris superiores etc.: anathema sit. — 
Innen van, hogy a'római kathclikusoknál, a' sze-
rint, mint kiki az egyházi hivatalban fölebb-fölebb 
hág, mindannyiszor ujabb-ujabban ordináltatik. 
Melly alkalommal azostiariusnak femplomkulcsok, 
lectornak olvasókönyv, exorcistának pontificale, 



missale vagy az exorcismusok irat-tekercse , az 
acoluthnak gyertyatartó 's üres korsó, subdiaco-
Búsnak üres kehely 's ostya-tányér, bor- 's vizzel 
tölt korsók 's az epistolarium, diaconusnak az 
evangyéliom, presbyternek borral tölt kehely 's 
a* tányér ostyával rajta, püspöknek gyűrű és bot 
adatnak át. 

Ehezképest ujabb-ujabb ordinatiónak csak azon 
egyházakban van helye, mellyekben fokozat léte-
zik, a* papi rang- és hatóságban. Így a' római ka-
tholikus és görög, az angol és svéd püspöki egy-
házakban. Már Boehmer megirta: „In eo quoque 
insignis est differentia, quod mam tantum ordina-
tionem habeamus, non septem aut octo, ut ponti-
ficii. Qui ad officium diaconatus est ordinatus, si 
vei maximé ad pastoratum vei inspectionem pro-
movetur, de novo haud ordinatur. Walter, miután 
előadta a' róm. kathoiikusoknál divatozó ordinalio 
fokozatait, utóbb a' görögök 's protestánsokról 
mondja: „In der morgenlándischen Kirche gibt 
es vonden altén Zeiten her vier Ordinationen. Bei 
den Protestanten kommt aber blos eine Ordination, 
die zum Predigtamte, vor; nur die englische- Kir-
che bewahrt noch neben derWeihe des Bischofs, 
die des Priesters und Diacons als eine göttliche 
und apostolische Einricbtung. Mtíller is azt tanítja: 
Die Protestanten habén nur eine ordination. Winer 
(Comparative Darstellung des LehrbegriíFs der 
©hristlichen Partéién) nyilván mondja : „Der Ge-
neralsuperintendent,hat alsminister ecclesiae kei-
ne umfánglichere Befugnisz als der Landpfarrer, 
daher den auch bei dem Aufrücken eines Diaco— 
nus in ein Pastorat oder eines Pfarrers zum Su-
périntendenten keine neue Weihe stattfindet. Nur 
die englische Episcopalkirche n áh e r t s i e h 
d i e s f a l l s der k a th. K ir ch env e r-
f a s s u n g, indem dort nicht nur drei verschie-
dene ordines clerícorum (Diaconat, Presbyteriat 
und Episcopat) bestehen, sondern auch für jedes 
eine besondere Weihe eingeführt ist. Ezek szerint, 
mint Somosy ir ja : „Erre (t. i. az ordinatióróli 
tanra) nézve különbözünk mi protestán-
sok nemcsak a' deák's görög egyházaktól, ha -
nem még az angol püspöki egyháztól is " Épen 
azért, én sem kétkedem az angol egyháznak or-
dinatioróli theoriáját puseyitieusnak, azaz, a' pro-
testantismustó! eltérőnek's a'római kalholicismus-
hoz oda-hajlónak nevezni, irgalmasabban, mint 
Clausen, ki arról ekkép szól: Dies musz als auf^-
fallende Verirrung von dem protestantischen Prín-
cipe betrachtet werden,und durchaus k a-
tholisch ist die Theorie dieser Kirche u. s. w. 

Tovább a' komjáthi primae nonus a' püspök-
szenteléshez püspököt is kiván, legalább igy é r -
telmeztetik ezen e.törvény: „Contenti erimus pau-
ciorum vei umus episeopi etc. ordinationibus et 
consecrationibus." Epen igy a' Corp. Jur. Oano-
nici: „Episcopus non est ordinandus sine consilio 
et praesentia m. Episeopi." A' mi hitvallás 

nem szólhatnak püspökszentelésről (miért nem? 
láttuk fölebb az okokat), de az ordinatióról ekkép 
tanítanak: Helv. Conf. Qui electi sunt (ab eccle-
sia vei ad hoc deputatis ab ecclesia) ordinentur a 
senioribus cum orationibus publicis et impositíone 
manuum." Art. Smale. Cum iure divino non sint 
diversi gradus episeopi et pastoris: manifestum 
est, ordina tionem a pastore in sua ecclesia factam, 
iure divino ratam esse. 

Lássuk a1 kánont részleteiben! Az első pont 
azt tanítja , hogy Mátyás, Barnabás és Pálra a' 
jelen volt próféták és doctorok kezeiket veték. 
Tisztelettel legyen mondva, ez nem egészen igaz. 
Tessék, uraim! megtekinteni az Ap. Csel. 1-sö 
részét! meggyőződhetnek, hogy Mátyás fejére 
senki nem veté kezeit. — A' második pont amaz 
előzményből, hogy Pál és Barnabás választásánál 
több próféták (illyenek már megszűntek lenni) és 
doctorok \oUdkje\en, püspökök jelenlétének szük-
ségét , és igy kelletinél többet, következtet: ez 
következetlenség. Ugyanezen pont, a' szentírás 
ellenére, régi kánonokon épít: ez nem szabados 
helvét-hitvallású keresztyének közt, mert meg-
vagyon írva: Helv. Conf., Ne audiamus patres, 
aut insistamus viae illorum, qui in suis ambulan-
tes adinventionibus, a lege Dei deflexerunt." — 
Utolsó pont a' fölszentelés czerimoniáját intézi el, 
miszerint az Episcopus et domini Presbyteri, seu 
Seniores ordináljanak és consecráljanak. (!!) és 
benedictiókat mondjanak kezeiknek a' püspökre 
való Vetése által — singillatim! magyar fordítás 
szerint : magán magán mindenik. (!) Egek, irgal-
mazzatok ! Protestánsoknál, hitvallásaink szerint, 
bármélly ordinált lelkész érvényesen ordinál; ná-
lunk az ordinatiót arra nézve, ki nem szűnt meg 
pap lenni, nem szükséges ismételni: 's ím Dunán-
tűi a' meghívandó püspök, 's a' 9 egyházmegye 
esperese mindenik magán magán szentelvén, a' 
már ordinált papnak ismét 10, azaz, t í z, új or-
dinatiót adandnak, egy füst alatt! Kiben egyetlen 
egy csepp protestáns vér forr, nem lehet illy cze-
rimonia előkészületein föl nem jajdulnia! A' 
templomot fejünkre akarják gyújtani a'canonisták! 

Hogy az általam előadott elveket ellenkező 
elveken épült gyakorlat elpusztíthassa, a ' protest. 
egyház meg nem engedheti; nem engedheti meg, 
hogy nem-protestans elveket helytelen, bár szá-
zados, gyakorlat megszentesítsen: söt azt valljuk, 
Cyprian szavaival,: Consvetudo, quae apud quos-
dam obrepserat, impedire non debet, quominus 
veritas praevaleat et vincat; nam consvetudo sine 
veritate vetustas erroris est; és a' Helv. Conf. 
szerint: Non patimur nos urgeri receptis consve-
tudinibus £nonnisi ex verbo Dei petitis) aut longi 
temporis prazseriptione. 

Általában tanuljuk meg, hogy észjog ellené-
ben a' historicum jus cserép-lábor\ áll, a' szent-
irat-ellenes gyakorlat pedig bűn is. Tanuljuk meg,, 

tanulmányul tanítványainknak is, Fáynak; 
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az Óramutatóban olvasható eme szavait: „A* hi-
stóriai adatok igen gyakran nem oda fognak vezet-
ni : mi a'protestantismus igaz szelleme? hanem 
oda: miként fogták fel azt az emberi gyarlósá-
goktól nem ment első protestánsok ? nem oda: 
miként kelle vala nekik következetesen munkál-
niok? hanem oda: miként munkáltak gyarlósá-
gaikban és körülményeikben ? Már pedig Rotteck 
helyesen mondja: Uberall, wo das historische 
Recht, dem vernünftigen widerstreitet, soll jenes 
weichen, alsó abgeschaíft, oder mit dem ver-
nünftigen und mit dem Gemeinwohle in Überein-
stimmung gesetzt werden. Szerencsétlenebb 
bizakodást nem ismerek, mint azon protestánsokét, 
kik szellem végett historiához folyamodnak." 

Mindezek után a' dunántúli kérdéses püspök-
szentelésben én nem mumust látott költészi tehet-
ségnél fogva, mellyel nem igen dicsekedhetem, 
bennem is hiányozván a' tüzes képzelő erő, — 
hanem, mennyire tőlem telhetik a' protestantismus 
elveinek komoly studiuma után, megtestesülni ké-
szülő, tíz-fejü sárkányt, melly egyházunknak né-
hány alapelvét el akarja pusztítani, és melly nem 
ugyan a'magyarhoni evangyéliomi egyházat (ily-
lyet nem is gondoltam! csak valamelly jóakaróm 
fogta r á m ) , hanem a' protestantismus néhány 
sarkállítmányait felborogatni készül. Nem mumust 
látok, hanem valóságos hierarchia ordinis-X, mi 
prot. egyházban képtelenség. Azért szólék f. évi 
Prot. Lap 119-dik hasábján a' reményről, melly a' 
fölszenteiésre meghívandó superintendensben van, 
hogy az, mint igaz protestáns a' puseyismus ter-
jesztése 's erő sítése végett, egy lépést sem teend 
Komárom felé. Most is azt mondom; a' szentirat 's 
helvét hitvallással ellenkező, tehát nem is kötelező, 
komjáthi primae nonus ellen: — anathema sít! 

T ö r ö k . 

IS c I f ö I <1 i k ö z l e m é n y e k . 
Wekrolog. — „Tisztelendő Molnár Fc-

rencz úr, ki született nemes szülőktől Csöglén — 
a' drégel-palánki egyházmegye esperese, a' pilis— 
maróthi helv. vallástételt-követö keresztyén egy-
ház hív lelkésze, esperességének 8-dik, lelkész-
kedésének 45-dik, életének 77-dik évében, a' 
halál biztató álmába szenderült, april 6-dikán. 
Azoknál, kik ismerték lelke nemességét, hivata-
lábani serénységét 's pontosságát, vallásáhozi ra-
gaszkodását, minden tudományokbani búvárkodá-
sát , anyaszentegyházhozi vonzalmát, az iránt 
sokszor kimutatott istáposkodását, — mellyröl 
végrendeletében sem feledkezett el, nevezetesen 
a' maróthi egyház — a' losonczi 's pápai iskolák-
ról — végre a1 szegények iránti kegyességét,— 
emlékezete áldásban marad. — Felette szónokol-
tak boros-jenöi lelkész Nagy Mihály úr fölvévén 
alapigéül 2. Tim. 4: 7, 8. verseit; nem különben 
szokolai lelkész Árkai Kantsur András úr, a' hív 
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lelki-pásztorról szivet megrázó ékes és tanulságos 
tanításaikkal, minden felekezetű úri, papi 's köz-
rendű sokaságnak teljes megelégedésére." 

K. I. 
I z r a e l i t á k P á p á n . Febr. 14-kén P á -

pán, vallás-különbség nélkül, szép számmal jelent 
meg városunk közönsége az izraelitáknak ideig-
lenes egyházában, hallgatni a1 híveihez magyar 
tanítást tartandó rabbi beszédét. — És csudáltuk 
a' tökélyt, mit magány-szorgalommal, nyelvünk-
ben egy év óta tett a' már őszülni kezdő tisztes 
férfiú. Édes volt keblünknek érzeni, mint inté hí-
veit az egyetértésre, felebaráti szeretetre; mert, 
úgymond: hol ezek nincsenek, Isten szelleme 
onnan távozik. Különösen inté pedig a' szerény 
férfiú hitsorsosit azon hon nyelvének pártolására, 
mellynek levegőjét szíjják, kenyerét eszik, 's 
mellynek kebelében porhadnak őseik, a1 hon — 
vesztett bujdosók. — Isten adjon sok illyet a* 
hazának! 

De köszönet az egész izraelita községnek is, 
mert egyszer mindenkorra elhatározták, hogy 
ezután egyházi beszédeket csak édes hazánk nyel-
vén kívánnak hallani! *) 

B o c s á r y F e r e n c z . 
yejsziípéiní h e h . Hitv. egyházme-

gyéből. Öcs. ap.k.Fels. kegyelme az igaz erényt 
méltányolva nem a' legszerencsésebb egyházme-
gyénket Zsoldos Ignácz ülnökünktől — öt a' vál-
tói legfőbb k. törvényszékhez ülnökül legkegyel-
mesebben nevezvén ki — megfosztá! — attól — 
kinek jézusi lelkű szelídsége, minden ügybeli lel-
kes tapintata,részrehajlatlan egyenes ítélete, szi-
vet hódító előadása egyházmegyénkbeli minden 
pap szivét magához csatlotta; — attól — kinek 
magosb pályájáni elöhaladásra gyenge testéhez 
nagy lelket, segítő malasztot, boldog szerencsét, 
hosszú életet, a' veszprémi e.megyei ref. papság 
részéről, óhajt Id. V á r i - S z a b ó S á m u e l . 

ÍJraszíal-szeiitelés Czégény-Dá-
tiyádon 9 ^zatmár-e.megyébeia. Mult 
febr. hó 23-kán, több megyék táblabírája nagy-
váradi Ajtay Sámuel úr, keresztyéni buzgóságá-
nak nemes bizonyságát adá Isten 's vidékünk 
előtt; meliyet közlő méltónak Ítélvén, hogy nem-
csak közeli, hanem e' honban élő minden hitsor-
sosink is ismerjenek: legyen megemlítve e' Lap 
hasábján is. — Egy, diófából ritka müértéssel ké-
szült, aranyozással 's metszetekkel díszes úrasz-
tal; egy egészen aranyozott ezüst tányér és egy 
vörös bársony, aranynyal és gyöngyökkel gaz-
dagon hímzett, sz. jegyeket takaró lepel, mellyen 
az ajánló neve, adománya czélja 's ősi czímere 
ragyog; — olly három darab,mellyek e.megyénk-

*) Levelem bezártával veszem azon szomorú hírt, hogy a' 
kitüntetést érdemlett, "s hoszabb életre méltó rabbi, — 
hivei fájdalmára — bosszú álmait pihenni ama jobb ha-
zába költözött, hol szenvedéseink megszűnnek — Nyu-
godjanak békében hamvai! B.— F. 
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ben eddig pártalanok 's mellyek az adományozó-
nak több mint hatszáz ezüst forintba kerültek- ezek 
a' tiszt, úr vallásos buzgalmának azon zálogai, 
mellyeket ö Isten dicsőségére, egyháza használa-
tára a' kitett napon ünnepélyesen fölajánltalni kí-
vánt, 's mellyeket ugyanekkor megyei esperesünk 
nagytiszleletü György József úr , a' helybeli 's 
környékből összesereglett nagy gyülekezet előtt, 
alkalomszerű jeles beszéd 's kenetteljes ima által, 
sz. rendeltetésökre föl is szentelt, egyszersmind a' 
sz. vacsorát is a' híveknek az új eszközökről ki-
szolgáltatván. Az adományozó tek. n . -v . Ajtay 
Sámuel úr, már élte delét túlélt csöndes magány-
ba vonult nőtlen férfiú, Jézus egyházát választván 
ápoló gondjai tárgyául, — édesen hisszük, hogy 
férfiúi nemes buzgalma lankadatlan és továbbra is 
munkás maradand, munkás a' cz.-dányádi, sok 
hiányokkal küzdő egyház szükségeinek fedezésé-
ben, ügyeinek sz. irányszerinti vezérletében, mun-
kás e' két helységből egyesült egyház, fájdalom! 
ingadozó egységének szilárdabbá tételében : és 
igy, a* szép pályán, mellyen halad, ha a' külvilág 
általa rég mellőzött ragyogó dicsőségét nem, — 
de egy sokkal szebb jutalmat, ama Jézus-hirdette 
sírontúli üdv honának hervadhatlan pálmafüzérét, 
Isten híveinek öröklő hálás emlékét nyerendi hö 
áldozatai méltó dijául 1 Jelenben is fogadja k e -
gyességeért minden jók szives áldáskivánatát! 

K. -
Ugyanerről másik tudósítás. — 

Hogy ezen ünnepély fényesebb, 's 
talán kanonikusabb (?) is legyen: nt. György Jó-
zsef esperes úr hivatott meg felszentelő agendá-
zásra, ezt megelőző kathedrai beszédre pedig t.t. 
Kiss Áron porcsalmai lelkész úr. — Jel adatván 
a1 kettős gyülekezet harangjaival, — igen, mert 
külön harangja van Czégénynek, külön ismét Dá-
nyádnak egy közös avult fatoronyban —, sokfé-
léiről sokan menénk be az Ur házába ájtatoskodás, 
vagy ujság-vágytól hajtatvák, hol az idegen szem 
elsőben is a' templom belsejének csak féligvaló 
kifejérítésében ütközheték meg, a' másik felét — 
mintha az már más része volna a' templomnak, 
meszeletlen hagyatva látá. Megütközék tovább 
azon panorámában is, mellyet a' két gyülekezet-
beli külön neműek x forma ülésük teve. Az ének-
lés is igen a' templom belsejéhez vala alkalmazva, 
abban sem levén egyesség, 's azonnal jutott eszem-
be, hogy Dobos úr „Magyar egyházi éneklésünk" 
czikkében ezt is majd egészen leírta. Ezután szó-
székbe lépvén K. A. Máté X: 32. alapíge szerint 
jelesen mutogatá beszéde elején, hogy nekünk 
szükséges kötelességünk Jézusról vallást tennünk, 
különösen azok ellenében kik prot. egyházunkat 
ugy tartják, mintha Jézus kijelentését a' józan ész 
ellenében kevésre becsülné, azután a' vallástétel-
nek módjait, hogy nem szájjal csak, hanem sok-
kal inkább szívvel 's tettel. Beszédének utolsó 
felében élénk festéssel fejtegeté Jézus jutalmazó 

igéretét; az alkalmazásban illedelmesen mutatá 
fel az adományzó urnák Krisztusrólí tettleges val-
lástételét. Ezután fentisztelt esp. úr állván ki a* 
díszesen fölkészített asztal mellé, rövid fohász 
után elsőben is a' föl- vagy megszentelést fogal-
mazván, protestantismusunk elvéhez hűn adá annak 
magyarázatát, azután az illy czerimoniának val-
lásfelekezetünknél is szükséges voltát kimondván, 
a' reformatiokor túlbuzgóságból történtek fölött 
szónoki tűzzel vitatkozott, sajnálkozását jelentvén, 
miképen , hogy a' fördő vizzel együtt majdhogy 
magát a' gyermeket is ki nem önték! Igy kere -
kítvén beszédét, állítá érzéki szükséges voltát az 
efféléknek, és szépen alkalmazá jelen hivatalos 
működését. Melly után ihletteljes imában ajánlván 
föl szent haszon-vételre az adományzott drága 
ezközöket, szokott formula-elmondás után hivott 
mindeneket a' már szentasztalhoz, részesülöket az 
Úrtestének 's vérének örök becsű sákramentomi 
jeleiben. Ennek végével hála-könyörgésében 
imádkozott Istennek atyai jóságához fels. k i rá-
lyunkért, mint a1 kinek igazságos kormánya alatt 
virradt vallásunk egére a' szabadság reggele, *s 
intette föpásztori buzgósággal a' két még csak 
szóval egyesült gyülekezetet a' lélek- és életbeni 
egységre. Ezek hallására még inkább a' látottak 
miatt, elméletem mindig csak azon függött: vajha 
itt is olvastatnék — annál inkább munkába vétetnék 
Török Urnák „Egyesüljünk" lelkes fölszólalása. 
Mindezek után az ünnepély hősének lakába m e -
nénk, hol az ünnepély fényét nevelni jött néhány 
hirdetői Jézus vallásának szomorún valának kény-
telenek megérteni a' gazdag adományból álló 
Krisztusróli vallástételnek rejtett magyarázatát, 
kik, mint amaz evangeliomi Lázár nem méltatván 
a1 gazdag asztalához, csak az arról lehullott mor-
zsalékkal elégítetének ki egy másik szobában szá-
mukra terült asztal mellett. <&. 

T e m e t k e z é s i türelem. Hogy a' leg-
utolsóbb, keresztyén feleket egymástól elszigetelő 
bullák sem irthaták ki az emberiség érzelmeit: azt 
a' következők is bizonyítják. Alulirt örömhálásan 
jelenti, hogy — mi 3 0 évi lelkipásztorkodása alatt 
nem történt — a' Mátra tövében fekvő j gyi 
helység tudományos és hitszónoklatáról ismeretes 
r.kath. lelkipásztora — szánakozva látván az ottani 
evangélikusoknak azon visszás helyzetét, misze-
szerint hitsorsosaik holt testét, térdig érő sárban, 
öt vagy hat lovas kocsin kényteleniltetnek a' 
szomszéd sz. g — ei ev. temetőbe nagy bajjal, 's 
a' szegénység vagyonát mértékentúl-haladó költ-
séggel szálítani: nagy-lelküleg megengedé hely-
beli róm. kath. temetőbe az evangelikus híveket 
is eltemettetni. — Éljen a' róm. kath. anyaszent-
egyháznak ezen derék papja, ki II-dik József 
papnevelő intézeteire emlékeztet. — Én magam 
is szóval megadám nékie azon hálám adóját , 
mellyet jelenleg tollal adtam meg. — Bizony 
nem kis következetlenség, már csak a' vegyes 



házasokra nézve is , azoknak holt testeit külön 
földdarabban elkülönöztetni, kiket a' r. kath. pap 
szentség fejében összekötött; mintha a' holt tes-
tek együtt nem alhatnák ki a'föld gyomrában földi 
szenderedésöket, holott az életben minden nappa-
lukban hiven osztoztak, együtt örvendének, együtt 
türének 's az élet minden működéseiben, 's viszo-
nos házassági érintkezéseikben mindennap ösz-
szetalálkozának — mintha, oh Istenem! az egyik 
két singnyi darab föld és a' szinte olly nagyságú 
más felekezetű földhant nem az Istené, hanem a' 
papoké volna! — Hát hol nyugodott Megváltónk 
szent teste? a' közönséges zsidó-temetöben-e? 
vagy az arimathíai József kertjében? 's mondja 
meg nekem valaki: az ö sirja ki által szenteltetett 
meg légyen? A' feleletet a' kegyes olvasókra 
bizom. 

Illynemü keresztyén részvéttel viselteték 
irántunk ezelőtt két hónappal a' I —czi tiszteletre 
méltó aggastyán r. kath. lelkész, ki egy szeren-
csétlen eset által rögtön kimúlt ev. asszonynak 
nemcsak nyughelyet engede a' közönséges r. kath. 
temetőben, hanem annak porát imákkal ki is 
kiséré. W a l e n t i n y i J á n o s . 

A' tiszai fanitók évi gyűlése. A' 
tiszai ág. hitv. tanitók mult évi gyűlése julius 6 -
ára hirdettetvén ki Eperjesre, az időközben julius 
2-ára kitűzött kerületi gyűlés miatt Kézsmárkon 
julius 2-kán vala megtartandó. Össze is gyüleke-
zénk mi, kik választmányokba ki nem szemelteténk 
olly számmal, mint még eddig elé egyik gyülésünk 
sem dicsekheték: hanem öszvejövetelünk számos 
vendégektől megtiszteltetve, víg társalgássá ala-
kulván elejétől fogva, másnap a' mult 1844-dik 
évet egyletünkre nézve szökő-évnek keresztelők, 
's üdvös tanakodásunkat 1845-ben Eperjesen tel-
jesitendőnek határozók. 

N é m e t h y P á l . 
Szarvason i s k . ünnepély. F. évi 

febr. 11-dikén délelőtt iktattaték hivatalába Dr. 
Bloch Móricz oktató, vallásos komolysággal 's 
megható ünnepélyességgel. — 10 órakor a" gor -
don-hangu harang jelt ada az indulásra, és szép 
Számmal gyűlt egybe a' szarvasi 's vidéki válo-
gatott közönség. Miután pedig a' helybeli — ritka 
zenészi tehetségű — Chovan Zsigmond az orgona 
megható hangjaival a' jelenlevők érzelmeit az 
ünnepélyhez mintegy előkészítette volna, a' hely-
beli lelkészek egyike imádsággal nyitá meg azt; 
következve, az esperesség jegyzőkönyvéből ol-
vastaték fel a' dr. Bloch Móriczot illető czikk, 
mellyben annak — egyhangúlag történt elválasz-
tása foglaltatik, mire a' beiktató, nt. Kristoffy Sá-
muel esperes, érdekes beszéde vevé kezdetét, 
egyszerű — öltönyü ugyan , de épen mostani 
korunkban nem eléggé üdvözölhető — tartalmú. 

És felálla az ünnepély hőse, és nyilt homlok-
kal 's szellemdús tekintetével üdvözölvén a' kö-
zönséget, pengő hangon beszélni kezde, és öm-

lengett szájából a' bölcseség szava, ollyan szó, 
millyen a' tudományos academiákban otthonos 
szokott lenni, 's melly közönségünket is kelleme-
sen és jótékonyan meghatotta. „Isten volt első, 
,Isten' utolsó szava beszédének; tárgya pedig , r e -
alismus és humanismus politikai tekintetből.' 

A' közönség tavai Vajda Péter oktató beik-
tatásán örült, a' szónak valódi értelmében: ma 
pedig örömét ismételve 's kétszerezve élvezi, lát-
ván, hogy a' derék e m b e r n e v e l ő , ez igény-
telen alföldünkre olly férfiút csalogatott le magá-
hoz, ki m é l t ó t á r s a . Ezen nagy szellemi erő, 
a 'két barát gyöngéd barátság kötelékével kettőz-
tetve levén, nekünk, kik jelenlétüknek igazán 
örülünk, szép reményt nyújt a' jövendőre. Adja 
Isten, hogy ezen reményünk gyümölcsét sokáig 
élvezhessük! 

Délután és következett napon, téli vizsgálatok 
tartattak a' főiskolában, és mi meggyőződénk a r -
ról, hogy intézetünk szép virágzásnak indult, mint 
ollyan kert, melly azon kívül, hogy, porhanyós 
termékeny földbe van ültetve, bölcs kertészek ál-
tal ápoltatik 's meleg sugarak és frisítö harmat és 
langyos esők által éltettetik. 

Blochnak jutott a' volt — vélt száraz tanulmá-
nyok, u. m. mathesis, literatura, görög-, héber- , 
német-, francz-nyelvek 'stb., mellyek tanulásá-
tól a' növendékek irtózni szoktak, és mi láttuk, 
hogy növendékeinket ezen tanulmányokkal Bloch 
annyira megbarátkoztatá, hogy azokat nemcsak 
hogy örömest tanulák, hanem — ugy szólván — 
csak 4 hónap alatt, annyi előmenetelt mutatának, 
a' millyent különben egész iskolai pálya alatt sem 
bírtak előmutatni. 

Vajda pedig a' legmagyarabb magyar nyilt 
homlokkal nyilván megvallá, miszerint kénytelen-
nek látta magát, majdnem minden növendékének 
eminentiát adni a' magyar nyelvtanból, melly ny i -
latkozata igazoltatók az által, hogy a' vizsgálaton 
esperes által jegyzett calculusok az ö általa j egy -
zettekkel egészen megegyeztek. 

Többi oktatóink, is tisztitársaikkal mintegy 
karon-fogva, jó akaratban és törekvésben halad-
tak előre. 

Ezen vizsgálatok alkalmával tartott conferen-
tiában, a' békési egyházmegye felügyelőjére kül-
dött szavazatok felbontatván, kiviláglott, miszerint 
Kossuth Lajos táblabiróra 3, b. Podmaniczky Já-
nosra 1, többi egyház pedig Boczko Dániel tábla-
biróra, eddigi érdemdús felügyelőre, adá kijelelő 
szavazatát. — Ugyan csak e' conferentiában ha -
tároztaték el, miszerint a' jövö esp. közgyűlésnek 
tervképen terjesztessék elő főiskolánkban alapí-
tandó 5-dik oktatói székröli — 's a' főiskolának 
Iyceumok sorába leendő emelésének kieszközlése 
iránti rendelkezés, miután minden megkívántató 
tanulmányok, — a' hittani tudományok is egész 
terjedelmökben — taníttatni fognak. 

J a n c s o v i c s I s t v á n . 



árvaiak számára adakoztak: 
E. H. 10 f. 

Szejiesiek számára adakoztak: 
N.N. 8 f.5 E.H. 10 f., N.N. 20 l , Krausz Erzs. 
3 f., Krausz K. 5 f., Krausz Gusztáv 1 f., Luzsa 
Mihály 1 f., összesen 48 ft, 

Óramutató, Beszélgetés N. V— on pipa 
közt mart 4-dik. Collega! Mondja már mi az a' 
Fáy óramutatója ? Tudom, hogy könyv: de miért 
illy czimü: Óramutató ? 

Felelet. Ez olly óramutatató, melly egyszers-
mind üt is. — Most a' Prot. Egyh. Lap 8 - k szá-
mában egy új tekeröt csinált hozzá, mellyel csak 
10 vagy 12 esztendőben kell fölhúzni és akkor 
zsinatra mutat. — Vegyen, Collega! évenként egy 
borjúval kevesebbet, és járassa legalább az E g y -
házi hírlapot! mert illyesmik nélkül bizony nem 
tudjuk hány óra ? — Adott szava után közli 

P a p . 
Heötliy Zsigmond úrral második 

's utolsó ta8átkozá«om tolS-harcz-
m e z ö n . B. Zs. úr, bár saját maga azt vallja né-
melly egyházi tárgyak felöl, hogy azoknak dogmai 
fejtegetése a' politikai laphoz nem illő 's a' Pesti 
Hírlapi hasábok egészen más hivatásuak, hogysem 
azokon dogmai vitatkozást kezdhetne meg: mind-
azáltal, azonkívül, hogy a' dunántúli püspökszen-
telés tárgyában, a' Pesti Hirlap 436-ik számában 
czikket í r t , elvével következetességben találta, 
hogy ugyanezen tárgyban, újra a' P. Hirlap 454-
dik 's folytatólag 455-ik számában, értekezzék. 

Azonban, dolog lényegére vonatkozólag, nem 
szól, hanem berekeszti a' vitát: ehezképest a' 
tárgyhoz én sem szólhatok, én is lelépek küzdté-
remröl; más, részletes okait is előadván elhall-
gatásomnak. 

B. Zs. úr, még most is azt hiszi, adott becsü-
let-szavam 's az általam kimutatott bizonyítvány 
ellenére, hogy azenmagam által irott és saját ne-
vemmel jegyzett soroknak általa tettczáfolat-pró-
bájára , nem nekem , hanem D. urnák kellé vala 
siránkozni: B. Zs. úr tehát nem capacitálható. 

B. Zs. úr mindamellett, olly bölcs, hogy az 
ellenzék némelly tagjainak szívredöiket 's ezek 
tetteiknek kútfejét is jól ismeri, kik reformtervei-
ket csak azért pengetik ulon útfélen és helyén kí-
vül (sic!) hogy haladásuk folytonosságáról kö-
zönség előtt némi bizonyságot tegyenek: illy 
mindentudó úr ellenében, elégtelen ismereteimmel, 
erőtlen vagyok. 

B„ Zs. úr azt is, mit némi mentségére 's föl-
tételesen mondtam tisztelendő V. Sz. ellenében, 
hogy ő netalán olly egyén, ki a' helv. hit-

*) Ezen mély belátása mellett, még is azt irja B. Zs. úr, 
hogy én saját lapom birodalmában, minden köte-
lékektől szabadon és menten működhetem Szeret-
ném neki megmutatni czikkemet "s külöoösen W. urét, 

vallásúak iskolájába nem is járt, — p o s i t i v 
állítmányomnak tekinti,'s mosolyogni, nevetni sőt 
kaczagni készül rajta: így öt nem is menthetvén, 
harezunk csak mérges lenne, békéhez közeledés 
ndlkül. 

B. Zs. úr vagy olvasni, vagy különböztetni, 
vagy igazán beszélni nem tud: vele tehát szóba 
állni nincs kedvem. En azt mondám, hogy az or-
gonás zen tel és, a' harang s zentelés puseyis-
nius 's ö harang és orgonáról beszél. *) Uram! 
Nagy különbség van orgona és orgonaszentelés, 
harang és harangszentelés közt! Micsoda arcz kell 
ahoz, hogy közönség előtt, illy váddal lépjen föl 
valaki? Így kell az irodalmi tényeket, igazságokat 
bonczolni ? 

Most tehát béke! B. úr megvallja, hogy ne -
kem valóban fájhatott, ha ok nélkül gyanúsított; 
megengedi annálfogva, hogy nekem fájt! Kezet 
fogunk a ' társadalmi szinen, mert B urat minden 
esetre munkásabb tagnak tisztelem ama számtala-
noknál, kik henyélésben töltik éltök napjait; rpire 
első alkalom nyilhalnék épen a'hires püspökszen-
telésnél, hol a' nagyságos püspök úr collaterali-
sai ** ) között megjelenhetném! Mert bárinimicus 
causae, sok dunántúliak személyének barátja 
vagyok. 

Addig is faragjunk a' szentelésnél czélra-al-
kalmasb szót, mellyet mint helytelent, minduntalan 
értelmezni kell: Önök pedig fogalmazzanak a' 
kömlödi gyűlésnek egy helyes protocollumát, 
mellybe azt is beírják, hogy rendelete a' superin-
tendenliák közti egyesülés végett történt. Hiszen 
ez szép csendesen megeshetik ott, hol határza-
tai jegyzökönyvét a1 gyűlés nem maga hitelesíti. 

T ö r ö k . 

(kit bizony nem rántottam elő segélyemre, f ) mert 
felszólítatlan 'z önmaga jó-szántaból irt) a' Pr. Lap 11. 
és 12-dik számaiban, hogy azokat hasonlítsa össze a' 
kéziratokkal: tudom nem fogná újra mondani, hogy 
minden kötelékektől szabadon és menten, dolgo-
zom. Török. 

f ) Itt, a' mindentudó B. Zs. úr ismét csalatkozott, mert az 
ö mart. 6-kán közlött ,,Protesíansi Puseysmus1' czimü 
dolgozata ellenében, mivel jósló nem vagyok, nem 
ránthattam elő segélyemre W. urat, még február 
derekán. Tessék csak" megtekinteni, a* Pr. Lap 11 dik 
szárnaban, W. úr czikkenek véget! *s meglátandja, hogy 
az Felső Lövön febr. 20-kán költ. T ö r ö k . 

*) Igy ír B. Zs. úr a1 Pesti H. 455-ik számában : „Olvasz-
szátok fel a' harangokat, mert puseyismusra vezethet-
nek; különben is a' pénz, a' speculatio e'századában 
több hasznot szülhetnének igy, mintha a* híveket az 
istentiszteletről tudósítják; zúzzatok össze minden or-
gonát., mert hiszen T. urnák ez is pusejismus" "stb. Ez 
aztan őszinteség 's hív eljárás az idézésben I 

T ö r ö k . 
Midőn Helmeczi István superint. meghivatnék túl a' 
Dunatói, 1745-ben, püspökszentelésre, arra is megké-
retett, hogy una cum Reverendo Collaterah (? miért nem 
Canonico a latere ?) jöjjön. T ö r ö k . 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
18. s z á m . Negyedik évi folyamat. Május 4. 1845. 

Partei! Partei! wer sollte sie nicht nehmea , 
Die noch die Mutter aller Siege war! 

H e r w e g h. 

TARTALOM: Szentekre esketés W i m m e r Á g o s t o n . — Papi 
conferentiák. — X — Képviseleti rendszer a' dunántúli hel-
vét hitvallásuak egyházmegyei gyűléseiken. N é m e t Já-
n o s . — Őrségi ref. egyh.megyei közgyűlés S z i j György. 
— Mezőfoldi egyházmegyei helyrendező közgyűlés F á b i á n 
I s t v á n . — Belföldi közlemények. 

Szentekre esketés* 
(Awagy micsoda egyeze'se vagyon az Isten templomának a' 

bálványokkal? 2. Kor. 6: 15 —18. ) 

Mi mélyen merültünk a' puseyismusba, a' nél-
kül, hogy azt tudnók, kivállképen az mutalja, hogy 
még tiszta-látású lelkek is eltévelyednek Krisztus 
nrunk 's örök evangyélioma tiszta világától. 

Illyen tévedésbe esett az Egyh. és Isk. Lap 
12-dik számában Török atyánkfia. Épen ezen lap-
ban nyilatkozik ö olly szép határozottsággal mind-
az ellen , mi a' keresztyén vallással meg nem 
egyez, 's épen itt — a' szellemdús „ É l e t k é p e d -
hez! jegyzetében esik a ' legvastagabb puseyi-
smusba. 

Egész bizalommal vagyok, hogy elég ereje 
lesz atyánkfiának legyőzni magát 's barátjának 
övével egészen ellenkező véleményét 's útbaiga-
zítását elfogadni.*) 

* ) Éhezem és szomjúhozom az igazságot, 's tőlem telhető 
minden árron, megezáfoltatásom olcsó árrán legörömes-
tebb, kész vagyok vásárlani tudományt. Ezért küzdök, 
ennek keresését sürgetve, másokat is lázítok, mint 
Dunántúlról megirták: épen azért, egy pereznyi viadal 
nélkül önmagammal, készséggel közlöm a' czikket, 
egyetlen mondatot sem törölvén magam belőle. Sőt fon-
tolóra 's szivemre veendem W. úr mondatait *s tanácsát, 
a' közelgő ünnepek multával közlendő azok fölötti el-
mélkedésem eredményét. Érzem, itt a' dolgot elszapo-
ráznom nem lehet, mert egyének 's testületek (p. o. a' 
zempléni, máramarosi, nagy-bányai ref. egyházmegyék) 
prot. eskü-formát kivannak 's rendeltek a' kath. egyén-
re nézve is, az enyémmel ellenkező értelemben. Ha té-
vedtem, a1 leczkét 's útbaigazítást szépen megköszönve, 
őszintén bevallandom balértelmemet. — A' puseyismus 
vádja alól sem igyekszendem kibúni kézzel-Iabbal, nem 
levén okom kígyót békát kiáltani, ha szememre pu-
seyismust lobbantanak. Mert valamint a' dicső reformá-
torok, a' római k. egyház kebeléből lépvén ki , sokat 
hoztak át a'' prot. egyházba, sokat mondottak mi római 
szinti *s szagú ; és szinte lehetlen teljesen kitörölni szív 

Kétszeresen szükség van erre, mert már püs-
pökeink egyike papjainak valósággal illyen eske-
tés-módot javaslóit. Indítványba hozatott, hogy: 
a' vegyes házasságok esketése alkalmával a' róm. 
kath. félt „Máriára és minden szentekre" eskessük. 

Különös, hogy a' reform, egyház, melly előtt 
még a' megfeszítetett Krisztus alakja , — feszü-
letnek (crucifix) Isten házábani tartása is iszony, 
íme, még papjai által, Mária 's szenteknek segít-
ségül hívását akarja hallatni! 

Szerintem igen komoly oldalról kell venni a' 
dolgot. 

1) Mi az eskü ? — Eskü az imák imája, vagy 
Istennek, mint az igazság tanúja és a' hazugság 
megboszulója segítségül hívásának legfelsőbb foka. 
Ha immár imádás, a'törvény és evangyéliom leg-
világosabb értelme szerint, senkit Istenen kivül 
nem illet, és ha az evang. egyház alapelvei sze-
rint, bálványozás és bálványimádás legnagyobb 
bűne nélkül imádni senkit mást az egy élő Istenen 
kivül, — ki nagyságát senkinek, dicsőségét bál-
ványnak nem adja — nem szabad: hogyan lehet-
ne teremtett valóságra eskünni ? 

2) A' sz.irás határoz itt! A' keresztyén egy-
ház ezen értelemben következőt tanít: 

Eskü, Istennek, mint tanú és boszúállónak jól 

táblájáról az iratot, mellynek betűi gyermekkorban 
vésettek abba: ugy utódaik is, sőt prot. zsinatok , ho-
nunkbeli kerületek 's egyes protestánsok, én is mond-
hattam, mondottak ki tanokat 's rendeltek szertartásokat, 
mellyek a' protestantismus alapelveitől 's egyszerű cze-
rimoniáitól eltérők; mi nem is lehet máskép, midőn a' 
keresztyéni szeretet naponta római k. hitvallásuakkal 
hoz minket közlekedésbe, kiknek elveik 's szokásaik, 
észrevétlenül is, hatnak elménk- 's szivünkre. Bízvást 
mondhatják tehát, hogy ez vagy amaz tekintetben pu-
seyita vagyok! Én eléggé nyugott leendek amaz öntu-
dat által, hogy legtöbb pontra nézve még is protestáns 
vagyok 's a1 ,,puseyita'£ nevezet reám illesztve, sem 
ördögöt nem mázol arezomra, sem anathemát nem sűt 
homlokomra, sem kárhoztatásomat nem jelenti, mert 
azt olly értelemben veendem, miltyen meghatározását 
adtam a' puseyismusnak f. évi Lapunk 279-dik hasábján, 
miszerint/wsei/^swws alatt értem a' profeslantismus-
tól eltérést 's a' római katholicismushoz oda-
hajlást" ez vagy amaz tanra nézve. — Aprü 26-kán, 
1845. T ö r ö k . 



meggondolt, segítségül hívása, ugy , hogy ha mi 
nem az igazságot mondjuk, vagy fogadásunkat 
meg nem tartjuk, Ö meg büntessen bennünket. 

Eskü állal állítunk, bizonyítunk 's Ígérünk v a -
lamit. Mindegyiknél Isten, mint mindentudó, tanú-
nak 1. Mós. 31, 50; Bir. 11, 10; 1. Sám. 12, 5. 
ki azon esetben, ha az esküvő az igazságot eltit-
kolja, azt világosságra hozza és boszuállóul hi-
vattatik föl,hogy mint igaz biró, ha hazugság, ra-
vaszság, csalárdság vagy hamisság történik, azt 
itt a'földön és amott mennyben megboszúlva bün-
tesse meg. 1. Sám. 20, 12. 20. 4 2 ; l .Kir . 8: 31. 

; 2. Kron. 6: 22; Jakab 5: 12. 
3) Hitszegésen Isten átka fekszik! 1. Mós. 

26, 28. 
4 ) Maga Isten is, szent bizonyításául annak, 

hogy szája igazságot szól, önmagára esküszik! 1. 
Mós. 22, 16; 'Síd. 6, 13. Az ö szentségére 'Solt. 
89, 36; nagy nevére Jer. 44, 26; életére Ezék. 
33, 11. 

5) A' régiek igy esküitek: „Valaminthogy 
az Úr, Izraelnek Istene él! az élő Isten! 2. Sám. 
2, 27; 1. Kir. 1 8 , 1 0 ; Jer. 5, 2. 'stb Az egyházi 
atyák szerint mindenre csak igen! igen! nem! 
nem-mel kellett felelni, és ez volna keresztyéni-
leg! Ez nem levén későbben a'látható egyházban 
elegendő, ezen formula vétetett föl : Ugy segél-
jen engem Isten a Jézus Krisztus által, az ő szent 
evangyélioma által; a' millyen igaz, hogy él az 
Isten, ki tanúbizonyságom! Ezért, mindenkor az 
igaz Istenre kell eskünni, 5. Mós. 6. 13; és Isten 
megtiltja az esküvést 's nem akar kegyfelmes lenni 
ahoz, ki teremtett állatra esküszik. Jerem. 5, 7. 
Igen, bálványozásnak nevezi őezt. Jerem. 1 2 , 1 6 
és 17; Amos 8 , 4 4 . Igy hát minden eskünek hit-
teljes ünnepélyes imának kell lenni, az Isten di-
csőségére. Máté 5, 34. 

Az egyházi lörténettanból is megtetszik, hogy 
a* legelső keresztyének a' legnagyobb szigorral 
ovakodtak mindattól, mi csak árnyékát viselhette 
volna is az egy Istenen kivül, valami más imádása 
helyeslésének. 

1) Ök semmi bálványnak tett áldozatnál nem 
voltak jelen. 1. Kor. 8 , 1. 4, 10. 

2) Nem ettek a' bálványoknak áldoztatott 
eledelekből. Ap. Csel. 21: 25; - 15: 29. 

3 ) Nem hítták a' bálványokat segítségül. 1. 
Kor. 10: 14. 

4) Ha a' császárnak áldoztaték, nem mondák 
tiszteletére az áldozattételeknél szokásban volt 
mondókákat (formulákat). Inkább meghaltak, mint 
vértanúk. Hány vértanú szabadulhatott volna meg 
a' haláltól, ha csak egy maroknyi tömjént is ve t -
nek a'császár oltárára, vagy csak a'császár vagy 
más bálványának nevét segítségül hijják? Hiszen 
ez csak formula lett volna! — Nem ! Ök dicsérék 
Istent, imádkoztak a' császárért és—meghaltak. 

Hányan menekülhettek volna meg őseink kö-
zöl illyen formulázás által a1 máglyától!? Mind-

ezekből világos, hogy az evang. egyházban sen-
kit sem formulákkal, sem tettel imádni nem szabad 
a' szentháromság Istenen kivül! 

És ime evang. papnak evang. papok, evang. 
egyházban Mária és minden szentekrei esketést 
ajánlanak! Valóban, meg nem foghatom; — illy 
szörnyet láthatni arra ollyan idő kell, mint a' 
mienk, melly mindent összezavar! 

Hogyan, ha országos törvények kívánnának 
illyesmit tőlünk? Én megvallom, mintsem hogy 
illy gonoszságra vetemedném , mellyért a' róm. 
kath. előtt is utálatosokká tennők magunkat, inkább 
választom a' mártyr-halált a' lángokban ! — Tehát 
a' bajorok igen helytelenül telték, midőn a' kato-
nai szolgálatban nem akartak a' szentség előtt 
térdet hajtani! hiszen ez csak katonai formula. 
Őseink igen helytelenül tették, hogy a' pápától 
elszakadtak, hiszen lelkiösmeretök szabad volt! 
hiszen minden szörnyetegek csak formulák voltak! 
És lehet-e evang. keresztyén elölt még más ször-
nyűség, ha a' szentek, sziíz Mária és képeik s e -
gítségül hívása ?stb. nem az ? És én, mint evang. 
pap, mint ki az élő Isten igéire esküttem, én vi-
gyek 's hozzak esküket, az imádságok legünnepé-
lyesbjeit, a' gondviselésem alá bízott istenházába, 
a' gyülekezetbe, mellyet hogy a' tiszta evangyé-
Iiommal tanítom és táplálom, megígértem, meges-
küttem halandó lényeknek, hit állal az egy Isten 
's Jézus Krisztusban kegyelmet nyert elalutt bű-
nösöknek ? 

Mit mondana erre Mária, a' szerény nőknek 
ezen remekképe? Mit mondanának magok a' szent 
emberek? ök fogják Jézussal a' föld kerekségét 
megítélni, Júdás v. 14.15; 1. Kor. 6, 2. 3. és bi-
zonyosan legszigorúbban azokat, kik Jel. 19, 10 
annyira megfelejlkezének! 

De hiszen könyvet kellene irnom, hogy meg-
mulassam a' következetlenséget, melly ezen elté-
velyedésben van. Ez nyilván elhamarkodás, mert 
következetesen azoknak, kiknek illy abnormis meg-
gyözödésök volna, Rómába kellene menniök. — 

Tehát csak néhány okot hozok még föl, mely-
lyek mindenkit jobb meggyőződésre vezetnek, ki 
igazságot keres: 

1) Az ev. pap egyszerű, a' kijelentett bibliai 
ige hirdetője, kinek kötelessége őrködni, hogy 
semmi be ne csússzék, mi a' tiszta Isten-igével 
ellenkeznék; tehát nem formulák embere! 1. Kor. 
4,1. 'stb. 1. Pét. 5, 2. 3. Ezék. 3, 17—21; Máté 
28, 19. 20. A' mi kötelességünk, tiszta Isten-
igének hirdetése által, az egész világot a' tévely-
gésből igazságra téríteni! És íme a legszörnyebb 
tévelygés előmozdítását, sőt tanítását kívánják tőlel 
Mert az ev. pap soha sem formuláz. 

2 ) Az ev. pap minden emberi tekintély, min-
den koholmány, minden babona és bálványozás 
ellen, már hivatalánál fogva, protestál! 

3) A' törvény mitsem tud illyen kívánatról; 
's én meg vagyok győződve, hogy az apostoli ki-



rály, még a* pápa 's jezuilákban is, — kik, mint 
tüdjuk, a' legfinomabb casuisták, — több keresz-
tyéniség van, hogysem evang. papoktól illyen ön-
odaengedést kívánnának, 's az illyen gyáva hó-
dolatot meg ne vetnék. Lássátok meg, atyámfiai! 
mit mond Pál, Péternek maga odaengedésére. Gá-
lát. 2, 11—14. Jól megolvassátok, kérlek, emez 
elhatárzó helyet! egészen ide illő a z , — és üdv 
neklek , atyámfiai! ha szerény intésemet olly jó 
neven veszitek, mint ezt Péter Páltól vette! Ha 
tán azt mondjátok, hogy nem vagyok én Pál: 
megjárnátok, mert én meg azt mondanám nektek, 
hogy nem vagytok Péter! 

4) Az egyenlőség (paritas) nem igényli, hogy 
ha a* róm. kath. pap protestáns ember irányában 
Mária és szentekrei esküvés elhallgattatását e l -
nézi, én a' róm. kath. kényszeríthessem azoknak 
neve kimondására. Mária és a' szentek segítségül 
hívása nem dogma a' római k. egyházban. A' tri-
denti zsinat ezt mondja: Jó és hasznos dolog a' 
szenteket és Máriát, azoknak képeit 'stb. segítsé-
gül híni 's azokat tisztelni. Tehát nem mondja, 
hogy üdvveszteség alatt kell őket tisztelni. Hanem 
tanítja, hogy a' szentháromság Istent, Atya, Fiú 
és Sz.-Lelket hinni és imádni kell. És így az ev. 
egyház eskümódja épen nem sérti meg a' róm. 
kath. keresztyén lelkiösmeretét, és soha még a' r. 
kath. egyháznak nem jutott eszébe, a' szenthá-
romság Istenre és az ö evangyéliomára tett esküt 
elégtelennek mondani azért, mert Mária és a' 
szentek kihagyattak. Jól kell ismerni a' római 
egyházat. Nem tagadja az meg a' mi keresztyéni, 
hanem lényegtelenségekkel burkolja azt körül, a1 

nélkül, hogy azt, ki azzal meg nem barátkozhatik, 
míg csak oppositiót nem képez, kárhoztatná. És 
így a" római egyház ezen ajánlt esketésmód miatt 
az evangélikusokat közönyösségük és jezuitai ma-
gok-oda-engedéseért egyfelől méllán megvelhet-
helné; másfelöl tudatlanságukat mosolyoghatná. 

Ellenben az evang. egyháznak, melly gyüle-
kezete 's templomában meghitt, bizodalmas papjá-
tól illyen képmutatást kénytetnék látni, ez való-
ságos lelkiösmereti sérelmére lenne! Én legalább 
nem nézhetném nyugton. Továbbá, mi borzasztó 
lelkiösmereti kényszerítés ez evangelikus, lélek-
ben és igazságban evangelikus papra nézve! Én, 
földi lényt, teremtményeket hivassak segítségül 
's eskessek rájok ?! — Nem! nem! soha se járjon 
lelkem az 6 tanácsukon! 

5) Ila a1 róm. kath. pap, a' tridenti zsinat ta-
nainak hódolva , mind arra, mi a' szent Írás-
sal ellenkezik, 's mitől ezért az ev. keresztyén-
nek óvakodni kell Mária, Loyola, Crispin és Do-
minicus, Ligorius és Flóriánra esket: meggyőző-
désével megegyez, hogy a* megholtak az élők 
sorsában részt vesznek. Ha a' protestáns csak az 
élö Istenre és evangyeliomra esküszik, a* szente-
ket elhagyja, lelkiösmeretc nincs megsértve, mert 
ő is Istenben 's evangyéliomban hisz. Iia evang. 

pap a' fölebb említett eskümódját mondja; esküje 
's lelkiösmerete ellen tesz, meri tudja, hogy 
Mária és minden szentek, mert nem mindentudók, 
az esküt nem hallják, mert nem mindenhatók, bo-
szút nem állhatnak, és hogy az Úr Jézus, Ján, 4: 
24, ezt mondja: Az Isten lélek, és a' kik öt imád-
ják, szükség, hogy lélekben és imádságban imád-
ják ! Az evang. egyháznak ez a' fő elve, hogy 
az evang. lelkésznek sem sérteni, sem sérelemre 
alkalmat adni nem szabad. Ha tehát a' róm. kath. 
keresztyén a' szent fogadás alkalmával szűz Má-
ria nevét is magától mondaná, — mit ugyan én 
nem hiszek, — engedje az evang. pap mondatni, 
mint a' róm. kath. pap is elnézi a* protestánsnak 
elhallgatását, mikor Mária 's a' szentekre kerül a' 
sor. Nálunk nem szabad sem szóbeli, sem for~ 
mula-szolgálatot, sem opus operatumot, ha--
nem csak szellemet 's igazságot találni! Millyen 
zavarba jöne az evang. pap, ha ollyan róm. kath. 
személyt esketne, ki maga sem hiszi a' szentek 
mindenhatóságát, mindentudóságát 's értlünki fo-
ganatos esedezését; illyen pedig igen sok van; 
és igy nem mondván ezeket utána, megsemmitöleg 
nézne a' képmutató szemébe !? 

6) Az evang. pap által történni szokott eske-
tésnél különbféle, róm. kath. szomszédink szemé-
ben fontosabb dolgok hiányzanak a' Mária és szen-
tekrei esketés formájánál, a' nélkül, hogy azért a' 
házasság csak passiva assistentia mellett köttetve, 
kevésbbé lenne érvényes. Illyenek: a' stólávali 
begöngyölgetés, a' feszület megcsókolása 'stb., kü-
lönösen pedig az esküt megelőző általános gyónás 
és felmentés (absolutio). Vagy kedveskedve 's 
hódolva, kölcsön kérjünk stólát és cingulumot 's 
mindezt utánozzuk? 

7) Az evang. paphivatal minden emberi te -
kintély befolyása, emberi rendelvények, emberi 
formáktól szabad, — tisztán és függetlenül Isten 
igéjéből foly ki. Semmi emberi hatalomnak nincs 
joga, formulákat, szokásokat másképen írni előmbey 
mint a' hogy azok Isten igéjéből folynak, Gal. 1,6— 
8. még az angyalnak sem ! — E' mellett tudják meg 
az én kedves atyámfiai, kik annyira elhamarkodták 
a* dolgot, hogy a* szövetség lényege, sőt magának 
a' házasságnak szentsége is semmiféle egyházban, 
a? róm. kalh.-ban sem, az adott esküben, hanem 
a' házassági életnek Istentöli rendelése- 's Jézus 
Krisztus általi megerősítésében nyugszik. Hol két 
különböző nemű keresztyén, habár minden eskü 
nélkül, a" gyülekezet előtt keresztyéni életre szö-
vetségre lép: ez házasság; és ha ezek házassá-
gukat lelkész által agyülekezet nevében keresz-
tyén módon megáldatják 's magokat ennek érttöki 
esedezésébe ajánlják, ez keresztyén házasság! 

Az ev. keresztyén tehát mindig 's mindenütt 
hü marad egyháza- 's az evangyéliomhoz, és kü-
lönösen eltávoztat mindent, mi képmutatás árnyát 
vethetné reá. 

Végül, szóljanak a' reformátorok: 



A' smalkaldi2-ik czikkben ez van: „Jóllehet 
az angyalok, miképen Krisztus, esedeznek értünk 
mennyben, és a' szentek a' földön, vagy szinte 
mennyben is : ebből egyáltalában nem következik, 
hogy az angyalokat és szenteket segítségül híjjuk, 
imádjuk, misét tartsunk nekik, böjtöljünk , áldoz-
zunk, nekik templomokat, oltárokat, istentiszte-
letet alapítsunk, vagy másféleképen szolgáljunk, 
őket szíikséginkben szabadítóknak tartsuk, és a' 
különbféle segedelmeket köztök fölosszuk, hogy 
mindegyiknek jusson valami, mint ezt a' pápisták 
tanítják és teszik 5 mert ez bálványozás ; 's illyen 
tisztelet csak Istent illet." 

A' heidelbergai káté 94-dik czikkelye ezt 
mondja: ,,Valamint lelkem iidveségét szeretem, 
szinte ollyan szorgalmatosan eltávoztassak minden 
bálványozást, ördögi mesterséget, varázslást, 
büvölést, bájolást, babonálást és szenteknek 
segítségül való hívását. Az egyetlen egy és 
igaz Istent pedig igazán megismerjem, csak ö 
benne bízzam, nagy alázatossággal és béke-
séges-türéssel magamat keze alá bocsássam, 
minden jót csak egyedül ö tőle várjak; vége-
zetre , hogy öt szivemnek belső indulatából sze-
ressem, féljem és tiszteljem, ugy-annyira, hogy 
minden teremtett állatok nélkül ellegyek inkább, 
hogysem mint csak legkisebb dologban is az ö 
akarata ellen vétkezzem." 

Utoljára, vegyétek evangyéliomi intésemet: 
,,Ne szabjátok magatokat a' világhoz / " Nem ne-
künk kell alkalmazni magunkat, hanem hirdetnünk 
tisztán az evangyéliumot, 's megfelelnünk szent 
hivatalunknak: hogy mind e" világot a1 tévely-
gésből Istennek tiszta igéjéhez megtérítsük! 

Mindezt ismét szeretettel! 2. Tim. 3: 16,17. 
Áldja meg az Ur ezen igéket! *) Felső-Lövő apr. 
4 . 1 8 4 5 . W i m m e r Á g o s t o n . 

*) Ugyanezen tárgyban , egyik reform. leikész atyafitól, 
hason-tartalmu czikket vettünk, mellyet ide iktatok: 

Ugy látszik — legalább nekem — mintha T ö r ö k úr 
arról, mit az idei Prot. Egyh. és Isk. Lap 12-k számá-
ban a' 2 7 6 - d i k lapon * alatti jegyzetében mond, — 
hátrább a"1 „Püspökszentelés a' dunántuli helv. hitv. 
egyházkerületben1' ezinm B e ö t h y Z s i g m o n d urnák 
„fogadj Isten- 'ében, a'puseyismust illetőleg, megfelejt-
kezett volna. A' kijelölt jegyzetben ugyanis azt mondja 
T ö r ö k úr, mikép ő kíméletesben nyilatkozott volna a' 
prot lelkész által egybeadandó vegyes házassági ese-
tekben a' katholikus fél esketésére nézve, mint Bátori, 
ki a' magunk kánonai és liturgiája szerint nyilvánítja a1 

vegyes házasokat mégesketeadőknek. Török úr kimé-
letessége abban állana, hogy mi prot. lelkészek a' kath. 
fél előtt megemlítenék azesketésben a1 boldogságos szü-
zet és minden szenteket, — és ez az, a-1 miért én Török 
urat feledékenynek jegyzem, — a'miben én puseyismust 
látok, haszinfe csak viszonosságból történnék is a' ja-
vaslott módoni esketés. Mert ha mindazok, mik a' 2 7 9 , 
2 8 0 , 281-dik lapokon — különösen a' jegyzésben — 
elősoroitatnak, puseyismus: ugy legkevesbbé sem kétel-
kedem, a' javaslóit módoni esketést, midőn kath. hitta-
nok, mellyeket a'protestáns nem hisz, nem vall, kölcsö-

Prot. Lapunkban alig pendült meg üdvösebb 
eszme, mint a' papi conferentiák, — ha ugy te t -
szik: tanakodás. Ezen kútfőből gazdagon buzog-
hatnak elő ujabbak; a' már létezőket szinte csak 
ez teheti bőven gyümölcsözőkké. Részemről a ' 
mult évi érdemes szerkesztő urnák kitűzött három 
C—éje közt ezt tartom legfontosabbnak. — Fel-
számíthatlanok azon üdvös eredmények, mellyeket 
szültek a'külhon hasonló egyletei.De tán méltán sze-
rénytelenséggel is vádoltathatnám, ha korunkban, 
hol minden osztályt a' hatalmas egyesülési szikra 
kapott meg, hosszas demonstratiokba bocsátkoz-
nám a1 papi conferentia mellett. Valamint tán so -
kan igazságtalannak fognának mondani, ha előso-
rolnám az okokat, mellyek eddigelé az érintett ta-
nakodások létrejöttét gátolák. Jobbat vélek tenni, 
ha, némi tekintettel a1 gát-okokra, kimutatom az 
eszközt, melly lehető legkönnyebben segíthetné 
elé a' conferentiák alakulását. — Sarkalatos és 
legfőbb eszköz természetszerűleg itt is a' szilárd 
akarat és a' nemes lelkesedés, mellyre szükség 
főleg nekünk gerjednünk lelkészeknek, miután 

nöztetnek, puseyismusnak keresztelni. Részemről uem 
áldoznám fel a' viszonosságnak, hitünknek fő-lényegét, 
melly csak az egy igaz Istent parancsolja tisztelni, és csak 
az ő nevére való esküvést engedi meg: a' boldogságos 
szűznek és szenteknek tiszteletet pedig *s a' reájok való 
esküvést kizárja. Azonnal feláldozzuk pedig ezt a' v i -
szonosságnak, mihelyt kath. hittanokat veszünk be és 
terjesztünk; 's avvagy lehet-e tagadni, mikép az nera 
terjesztése a' kath. dogmáknak, midőn protestáns tem-
plomban egész iinnepelyességgelesketünk meg valakit a" 
boldog.vszűzre 's a" szentekre? Igen nagy — sőt mond-
hatnám, a1 nagyobb rész — még vajmi tudatlan köztünk, 
protestánsok között, a' vallásiakban is! nem viszonosság-
ból venné az a' dolgot, hanem ugy, a' mint a' templom-
ban, ünnepélyes alkalommal, tanítója szájából hallotta ; 
— azonnal átvenné a'hallottat önvallásába , mi — véle-
ményem szerint — ha nem önkénytés, de csakugyan nyil-
vánságos terjesztése a' puseyismusnak.— Török úr, mint 
látjuk — csak viszonosság tekintetéből kivánná ezt a* 
prot. lelkészektől: de lehetnek, kik illy fél, sőtegy-ne-
gyed-résznyi viszonossággal be nem érnék, és viszonos-
ságból még több viszonosságot is következtetnének, u. ts. 
esketés alatt a' kath. fél ujjának az evangeliomra való 
tételét, gyürű-váltást, stólávali egybeköttetést 's többe-
ket; és bizonyos, hogy íllyképen a' viszonosság meg-
ütné a1 mértéket: de az is bizonyos ám, hogy a' puseyi-
smus sem lenno hiányos. — Csekély véleményem e' tár-
gyat illetőleg az, hogy mivel a' törvényhozás a' prot. 
lelkészekelőtt kötendő házasságokat érvényeseknek nyil-
vánította, egészen mellőzvén az összeadás módját: tehát 
maradnánk meg a" Bátori véleményén, és a' vegyes h á -
zasokat esketnők a'magunk kánonai és liturgiája szerint; 
igy ha nem kevesbítenék is, de nem i? szaporitanók a1 

puseyisticus törekvéseket. — Végül, e' tárgytól eltérő 
leg a1 286- ik laponi * alatti jegyzetben példát látván 
— bár idő előtti pisztolysütést — a' püspökszentelés 
ügyében a' Beöthy és Török urak véleménye melletti 
szavazásra: egy pillanatig sem kételkedem magamat Tö-
rök úr véleménye nfeilett kinyilatkoztatni. M. K, 



mások felbuzditását is e1 vagy amaz ügyben tő-
lünk szokta várni a' hon. És midőn körültünk min-
den eldarabolt erők egyesülnek, csak mi maradnánk 
elszigeteltségünkben, vagy elégelnök az össze-
jövetelt, mellyet néhányaknak és olly rövid időre 
szolgáltatnak évenkénti gyűléseink? Egyházunk-
ban a' teendők halmaza már, olly huzamos hátra-
maradásunk után, olly nagy, hogy miatta jöven-
dőnket alig láthatjuk. Papi tanakodás! és majd az 
igék megtestesülnek. — Ha megvan az akarat, lel-
kesedés : szükségkép következik a' körülmények 
tekintetbe vétele; szükségesíti ezt hivatalunk, sze-
génységünk 's helyzeti állapotunk. — Ha valaki 
nehézségeket azért kutat, hogy a' keletkező ügyet 
megdöntse, annak taktikáját méltán gyilkolónak 
mondhatni: de ha a' gátokat azért nyomozzuk, 
hogy azok lehordásával az utat egyengessük, ez 
már czélhoz vezet. Hivatal, szegénység 's hely-
zeti körülmények ám vonják le az egyik mérle-
get : ha belétesszük az akaratot, a1 másikban ez 
rögtön felebb billentheti azt; és mit akarjunk? 
Akarjunk papi tanakodást, de ne rögtönözve, he-
venyészve , hanem kisértsük meg az ehez nem 
rohanással, hanem biztos lépésekkel vezető utat. 
Alakítsunk elsőben olvasó egyletet, ha sokan nem, 
néhányan; hozassuk meg e' Lapot,szerezzünk egy 
pár tudományos könyvet 5 és íme előttünk tágas 
mezeje nyílik az eszmélkedésnek, forrása ered a' 
gondolatnak. És a' ki eszmélkedik, gondolkodik, 
teheti-e ezt a1 nélkül, hogy azt másokkal is köz-
leni ne óhajtaná? És íme itt van nemes ingere az 
összejövetelnek, melly némi nehézséggel járna, 
ha ismét a' körülmények tekintetbe vétele a' dol-
gon nem könnyítene. Nem tudom, más egyházke-
rületekben milly szokás divatoz, de a' dunántúli-
ban az evang. papok egyházmegyénként , hol 
ezek terjedelmesebbek, a' közelebb levők egye-
sülten, az ugy-nevezett kántor szerdákon az ur-
vacsorájávali élésre sor-szerint egymáshoz össze-
gyülekeznek. És kérdem immár: Nem lehetne-e 
ezen olly üdvös összegyülekezésekkel a' papi ta-
nokodást is összekapcsolni ? Igen! csak ne akar-
junk ismét egyszerre sokat, hanem elégedjünk 
meg egyelőre, ha egy vagy más korszerű tárgyat 
élő szóval megvitatunk, és ha ki hivatást érez ma-
gában valamelly tárgyról terjedelmesebb dolgo-
zattal előlépni, fogadjuk azt szívesen, közöljük 
egymással szónoklatainkat, casualis alkalommal 
használt munkálatainkat, egyházi imádságainkat, 
általunk készülteket, pendítse meg egyik vagy 
másik szent lantját, 's íme, uraim! elemünkben le-
szünk , és ha illy nemes foglalkodás után lépünk 
isteni tanítónk asztalához: ekkor mondhatjuk, hogy 
emlékezetének áldoztunk. 

Zárólag nem tartom felesleges dolognak meg-
érinteni, hogy a' mult év nov. 18-án Sopronban, 
a'soproni alsó és felső egyházmegyei néhány lel-
kipásztorok és soproni oktatók, theologiai egye-
sületbe össze-állottak. Az elnökséget Sup. urunk 

őnagysága, a ' j ó ügy előmozdítása tekintetéből 
mindinkább érezhető korgyengültségének daczára 
is , szives készséggel elvállalta. Gyűlések éven -
ként kétszer a' májusi és novemberi soproni v á -
sárok alkalmával tartatnak. — A' darmstadti n é -
met újságon és Prot. Lapunkon kivül az első g y ű -
lésben azonnal hat terjedelmes tudományos könyv 
rendeltetett meg. — Az egyesület, alapszabályait 
a' szomszéd egyházmegyékkel közlötte és egy -
szersmind testvéri bizodalommal azokat felszólitá, 
hogy a' kebelökben létező vagy létezendő efféle 
egyletek által lépjenek a' sopronival akként kap-
csolatba, hogy az egyesületek könyvei kölcsönö-
sen kicseréltessenek. — Mozogjunk és — élünk! 

— X -

Mépviieleti rendszer, a' dunántúli 
la elvét hit vallásnak egyházmegyei 

g y ű l é s e i k e n . 
1844-dik évi april. utolsó 's maj. három első 

napján Tatában tartatott egyházkerületi gyűlés 
jegyzökönyve 3-dik pontjában „határozatba jö t t : 
hogy a' gyökeres és teljes átalakítás részletessé-
geibe jenlenleg nem botsátkozva, általánosan e l -
fogadtatott a' képviseleti rendszer elve, mellyhez 
képest az egyházmegyék mindegyik gyülekezete, 
az illető egyházvidék közgyűlésére egy világi ' s 
egy egyházi, ekkép két követeket, az egyenkénti 
egész gyülekezetek népének szavazata által s za -
badon, törvényesen's jó lelkiösmerettel választot-
takat küldend, — a' kik aztán a' közigazgatási 
dolgokba nemcsak tanácskozási, hanem elhatáro-
zási szavazattal is, szintúgy mint az e.megyei 
tanácsszéknek gyülekezeteik szavazaitaival elébb 
megválasztott hivatalos tagjai, már az ez érdem-
beni teljes coordinátiónak — melly halasztás nél-
kül munkába veendő — kidolgozása 's megerősí-
tése idejeig befolyhatnak, — ugy azonban, hogy 
a' törvényszéki vagy bíráskodási tárgyakban, ' s 
az egyházi személyek helyváltoztatási ügyeiben 
az elhatározó szavazat az egyházmegyei tanács-
szék hivatalos tagjait, úgymint világi 's egyházi 
elnökeit 's tanácsbiráit, illetendi továbbra is. — 
A'mi pedig az ekkép mozgásba indított képviseleti 
rendszer szerinti gyökeres átalakítás, 's az e g y -
házmegyei tanács és gyülekezetek közti viszonyok 
teljes elrendezését illeti: ez bízatott nagy tekin-
tetű főgondnok úr elnöklete alatt munkálkodandó 
olly vegyes választmányra, melly — — a' kép-
viseleti rendszert részleteiben kifejlegetendi, 
egyházi törvényeinkkel összhangzásba hozva, tel-
jesen szerkesztendi 'stb. *)" 

Ez a' végzés, első részére 's egész összefüg-
gésére nézve a' próbál ki nem állja. Az egészben 
látunk megszületve egy időtlen gyermeket, kinek 

*) Közöltetett a' képviseleti rendszer terve f. évi Pr. Lap 
14-dik számúban. 



még egyes tagjai nincsenek kiképződve; látunk 
egy medve-kölykezésröli ismeretes mesét. Meg 
yan előre határozva az e.megyei közgyűlést — 
az igazgatásiakban — teendő gyülekezeti képvi-
selők életbe-léptetésök, gyakorlalba-vétetésök,'s 
azután rendeltetik választmány, melly az ez ér-
dembeni teljes coordinátiót, az egyházmegyei ta-
nács 's egyes gyülekezetek közti viszonyt kidol-
gozza, a1 képviseleti rendszert részleteiben kirej-
tegesse , egyház-törvényeinkkel összehangzásba 
hozza 's teljesen szerkesztesse. Igy történt az e.-
kerületi képviseleti rendszerrel is. Ez törvényho-
zási hirtelenkedés. Nem. Írhatja a' könyváros ela-
dó kész könyvei név sorába, hitele 's vevői ki-
játszása nélkül, az ollyan könyvet, meliyet szer-
zője még egészen ki sem dolgozott, 's igy sem 
censurán által nem ment, sem belüi nincsenek ki-
szedve. Nem kellett volna gyakorlatba vétetni e.-
kerületünknek ezt az e.megyei, új képviseleti rend 
szert, részleteinek kidolgoztatása és az e. megyék 
véleményezése alól: az e.kerületi gyűlésre, győ-
zedelmes többséggel leendelt visszatérte előtt. — 
A' végzés utolsó felét — melly választmányt ren-
del — magában helyeslem, azt illető csekély ész-
revételeimnél itt hallgatok. Lássuk hát különösen 
a' végzés első részét, melly minden egyes gyü-
lekezetből az illető e.megyei közgyűlésre egypár 
képviselőt rendel, a' közigazgatásiakban elhatáro-
zó szavazattal birandót. Forgassuk meg e' végzést 
elméleti 's gyakorlati oldalán, a' mennyire lehet, 
külön-külön. 

Elméletileg, a' szerint jó akármelly törvényes 
végzés, a* mint tárgya átalában lehelő, szüksé-
ges, czélirányos, több hasznot mint kárt reményl-
tetf). — De ezen tulajdonokat, a* lehetőségen kí-
vül, ama végzésben fel nem találjuk. 

Szükségtelen az, mert az eddigvaló e.megyei 
szerkezet 's igazgatásmód ellen, a' nyilvánosság 
földerülése 's az e.megyei tanácsszék tagjai vá-
lasztatásának megigazíttatása óta , panasz az e.-
kerületi gyűlésre nem ment, senki még annak 
evangyéliom- 's okossággal ellenkezőségét, káros, 
haszonvehetetlen 's javíthatatlan voltát meg nem 
mulatta, vádoltatás és kihallgatlalásnélkül ítéltetett 
az halálra. Ki tagadja,hogy ejtett az eddigi e.megyei 
gyülés itt-ott egyben-másban hibát ? De szerkeze-
tében nincs ollyan hiba, melly miatt fel kellene osz-
latni , 's helyébe — a' közigazgatásiakban — a' 
számos képviselők gyűlését ültetni. Ha kis, arany 
zsebórád hibáz: igazíttasd meg, ne végy helyette 
minden légváltozást megérző, bizonytalan-járású 
nagy faórát, mellyre amazt elégtelen pondusul 
akaszd! — A' mi hiba eddig az e.megyei igazga-
tásban történt, azt nemhogy az e.megyei tanács-
szék mostani szerkezetének, de az igazgató egyé 
neknek sem lehet mind bünül tulajdonítni, hanem 
az e. végrehajtó hatalom erőtlenségének, törvé-
nyeink ingatagságának, más egyéb instilutioink 
*s szokásaink ferdeségének. Rosz gyeplővel a' 

legerősebb ember sem tartja meg a' jó kocsi elé-
be fogott szilaj lovat, mert a* gyeplő elszakad. — 
Az e.megyei új képviseleti rendszer, nem az egyes 
gyülekezetek sürgetésére 's e.megyei indítvány 
után keletkezett, nem alólról eredt, hanem felőlröl 
támadt. Jele, hogy a' gyülekezeteknek *s egyház-
megyéknek rá szükségök nem volt, — *s hogy 
nem volt, az is bizonyítja, hogy az e.kerületi gyű-
lés a' képviseleti rendszert nem alul kezdte, ha-
nem felül, — nem az e.megyei gyűléseken, hanem 
magán, — még pedig ugy, hogy legkevésbbé sem 
gyaníltatta, hogy ugyanezt az e.megyei gyűlé-
sekkel is teendi 's tennie kellene. A' jó törvény 
ollyan, minta'forrás, ere alább van felbuzgott vi-
zénél, — ollyan mint élőfa, gyökere alul van, — 
ollyan, mint épület, alapja földben van. Nem a* 
közönség szükségeiből 's véleményéből hozatott 
törvény, földszinti kupabeli tócsa lesz, gyökeret-
len fa lesz, — alaptalan, kora omladék lesz. Ha hát 
az eddigvaló e megyei gyűlés alkata 7s igazgatás-
módja a' czélnak megfelel, és ezt a' gyülekeze-
tek elismerik, mert új igazgatásmód szükségét 
nem érzik: nyilván van , hogy nem az e.élet 
szükségeiből merített e.megyei képviseleti rend-
szerünk, nem gyülekezeteinkhez szabatott, 's 
nyárban téli ruha lenne, vagy jóllakottnak tálalt, 
kelletlen eledel. Szükségtelen törvényt nem kell 
hozni, a' Örvény életé, nem halálé, a ' törvény 
szükségnek, nem felesleges fényűzésnek áruczikke^ 
a' törvény csak kell ve jó. Az e.megyei új képvi-
seleti rendszernek, ennek a 'gyülekezetek 's e . -
megyék kívánsága nélkül termett, erőszak gyer -
mekének bünben-foganlatásáról most hallgatok. 

Czéliránytalan az e.megyei új képviseleti rend-
szer, mert általa az eddiginél tökéletesebb 's le-
hető legjobb igazgatás — a1 miért kellett 's szabad 
volt egyedül felállíttatnia — nem eszközöltetik. 
A' gyülekezetek képviselői vagy utasítással vagy 
a' nélkül küldetnek az e.megyei gyűlésre. Ha 
utasítással: kiadja azt nekik? Vannak városok, 
vannak faluk, mellyekben férfiak laknak, kik 
országot is tudnának igazgatni, — innen hát jól 
utasítóit 's utasítás nélkül is jó kövelek mehetné-
nek. De melly kevés az illyen város és falu! A* 
köznemes és jobbágy falukból ugyan mi utasítást, 
miilyen köveleket vártok világi részről? Ne já t -
szatok az egyház-igazgalással, újítók!nem hiszem, 
hogy ne ismernétek az illyen falukat! — Azt 
mondjátok: illyen falukban jó utasítást készíthet-
nek a'papok! Nem kérdeme'dictatorságjogossá-
gát , csak ezt: Adtok-e a' papnak vetőt, adtok-e 
bátorságot az egész gyülekezet ellen való szegü-
lésre, adlok-e az e' miatt elutasíttatott papnak más 
illő helyet 's kenyeret? Azonban én bátor vagyok 
abban is kételkedni, hogy még papi conferötftiák 
után is, ollyan utasítások kerülnének sok, a*kornál 
előbb és utóbb járó papoktól, mellyeket megkö-
szönhetne az egyház közjava. — Hogy azok kö-
zöl , kik utasítást adni nem tudnak, sem utasított 



sem ntasíttatlan képviselőnek alkalmatos ember nem 
válik, magában érthető. Várjon, a' ki tud, jó igaz-
gatást ollyan képviselők többségétől, a' miílyenből 
az e.megyei igazg. tanácsot az új képviseleti rend-
szer alkotja, én nem tudok. Nekem sem igazgatóm-
nak,semigazg.-társamnak nem kell, a'ki nem arra 
való. Küldjön minden gyülekezet, papjával ollyan 
világi képviselőt, ki az eddigi e.megyei tanács-
székhez ülnöknek megválasztatásra érdemes lett 
volna: akkor csak az az ellenvetésem marad fen, 
hogy ollyan nagy tömeg, miílyenből az e.megyei 
gyűlés az új képviseleti rendszer szerint álland, 
nemhogy igazgatni, de tanácskozni sem való. A' 
hol sokan igazgatnak, senkisem igazgat,— egy sem 
teszi igazi studiumává az igazga'ás mesterségét. 
„Elegen vágynák, majd elvégzik!" ezzel vetik el 
a' közjó gondját. Lelkiösmeretesség, buzgóság, 
felelősség, tartózkodó mérséklet, botlásoni bánat, 
becsületféltés, ezek az igazgatás erkölcsi kellékei, 
mind gyengék olt, hol igen sok igazgató van, ki-
vált sürün változó. Hlyen helyen még állandó el-
nök sem tarthatja fen az igazgatás elveit, az sem 
eresztheti folyvást a'teendők fonalát. Itt van gya-
kori elv-változtatás, egy nap élő törvény, tarka-
ság, következetlenség, ellenmondás a' végzések-
ben, — mint ezt e.kerületi gyűléseinken tapasz-
taljuk, mióta ott felül-kerüllek a' sok, szavazattal 
bíró 's igazgató ülnökök. Ezeknél fogva hát czél-
iránytalan az e.megyei közgyűlést igazgatásiak-
ban képzendő gyülekezeti képviselők alkalmatlan 
sokasága. Ebből következik, hogy 

Veszedelmes is. Mert az e.kormány iránti hó-
doló tiszteletet csökkenti, a ' törvény erejét gyen-
gíti, függetlenséget, pártoskodást, izgatást, béké-
telenséget idéz elő, a' papok tekintetét elveszti, a' 
protestanstismust veszélyezteti, 's orvosolhatat-
lanná teszi a' rosz igazgatást. 

Az egyházi kormány idealitása, magos felsőbb -
sége, 's az iránta való tisztelet mindjárt elvesz, 
mihelyt a'kormányzásban aljasb, műveletlen nép-
osztály osztozik, miílyenből lennének jobbára a1 

falusi gyülekezetek világi képviselői. A* kormány 
iránt való tiszteletlenség pedig természetesen az 
általa hozatott törvény erejét gyengíti. Ezt műveli a' 
köznépre nézve a' törvény genesisénekismérete is. 
A' törvényhozás hasonló a' szakács-mesterséghez. 

• Nem jó tudni minden embernek, mi étel's ital mi-
kép készül, mert válogatóssá, csömörlövé teszi e' 
tapasztalás. Hogy a' törvény erőtlensége fél füg-
getlenség magában/s ezt egészre neveli csak ha-
mar, nem szükség mutogatnom. Csak müveit és 
erös erkölcsi-állású személyekről hidd azt, hogy 
a 'magok által hozott törvényt, ha nehéz is, ha 
magok megtagadásával jár is, örömest megtartják. 
Hon y izgatást, pártoskodást,-békétlenséget idézend 
elő ezen új képviseleti rendszer papok és gyüle-
kezetek közt, külön-külön és egymás közt, azt 
belátni nem kell nagy jósló tehetség, nem mély 
bölcseság. Hát ti mit vártok tőle, paptársaim?! 

Kétségbe láttatnám hozni, hogy papok vagytok, 
ha kedvetekért erősségeket hordanék fel annak 
bebizonyítására, hogy az új e.megyei képviseleti 
rendszer, tekinteteteknek alája-ás. Mikor pedig 
mi papok azt mondjuk, hogy tekintetünket az e.-
megyei új képviselettől féltjük: ti világiak! fél-
tsétek vallásunkat attól, a' mitől mi tekintetünket 
féltjük. Féltsétek, mert a' mondottak után, az új 
e.megyei képviseleti rendszer a' profestantismust 
veszélyezteti. Ez az állitásom talán legszemszú-
róbb elöltetek, újítók! kik ama rendszerlök által 
épen a' profestantismust akarjátok egész erőre *s 
lábra kapatni: de számolásfokban csalódtok, mert 
a' posilivum mellé egyenlő, sőt több negatívumot 
költök, a" zérusokat a'magokban jelentő számok 
eleikbe feszítek, — több értetlenséget, mint értel-
miséget visztek az e.megyei gyűlésbe. Egy akó jó 
bort 10 akó vizzel kevervén, azt egészen haszon-
vehetetlenné teszitek. Az új e.megyei képviseleti 
rendszer bizonyosan rosz igazgatást szülend. 
Nem tudjuk-e pedig, hogy a' vallás állandóságát 
's becsét az e.igazgatás-mód is eszközli? A' pro-
tesfanlismust eddig is a' sok igazgatási rendetlen-
ség tette kelletlenné, a' külső fogyatkozások szál-
lították alá belbecsében; mi lesz belőle nálunk, ha 
az új képviseleti rendszer el kezd abnormitásokat 
fiazni ? — Végre, legnagyobb veszedelem ezen 
új képviseleti rendszerben az, hogy az általa el-
követett hibát nem lehet helyre-hozni, a' rosz 
igazgatás miatta folyvást tart, mert illy képvise-
leti rendszerben a* személyek változása mellett 
sem lehet capacitatio és restauratio. Ennélfogva 
mostani igazgatási hibáinkat ujabbakkal szaporí-
tandja végtelenül. 

Az sem ajánlja pedig az e.megyei új képvise-
letet, hogy csak a' közigazgatásiakat kezeli. Mert 
hiszen a' közigazgatásra tartozik a' bíráskodási 's 
helyváltoztatási elveket 's szabályokat is megha-
tározni, ezeket pedig határozhatja amaz új képvi-
selők gyűlése ugy, hogy ti,belső emberek! meg 
nem köszönitek, azoknak, a 'régi e.megyei tanács-
szék által rátok leendő szabatásukat, alkalmazta-
tásukat. Ezen felül, alig fog kimaradni egy köz-
gyűlésből is a' közigazgatásiak 's törvényszé-
kiek és helyváltoztatásiak határvonalán való ko-
czódás. Tudjuk pedig, hogy a' határok miatt min-
dig heves szokott lenni a' villongás. Csak ma-
radjon hát meg a* régi határ! Ha szükséges, há-
nyattassák újra, és szélesítessék, magosabbítas-
sék. Nem kellenek az új képviselők! kiket 

Gyakorlati oldaluk, külsőségök, mechanismu-
suk sem ajánl. De a' miről — mivel reménylem, 
hogy az eddig mondottak is megteszik ohajtott 
hatásukat — most, e' Lap szükvolta 's takarékos-
sága tekintetéből, hallgatok. 

N é m e t J á n o s ] , 
papkeszii ref. lelkész. 



Őrségi ref. egyh.isiegyei közgyűlés. 

Tartatott Nagy-Rákoson 1845. febr. 19. és 
20 . napjain, Hajas István esperes, és — Dienes 
Gábor segédgondnok úr távollétében — Laky 
György szbiró urak íkerelnökletök alatt. Neveze-
tesebb tárgyak: 1) Fülöp Sámuel, volt espere-
sünk elhunytával megürült esperesi széket eddigi 
jegyző, Hajas István, a' jegyzőit volt tanács- és 
pénztárnok Mozgay Sámuel általános többséggel 
választatott hivatalnokaink tölték b e ; a' tanács-
noki hivatalra a1 közbizodalom körmendi lelkész 
Taliga Istvánt, pénztárnokul Páti Mihály ör-sz.-
péteri lelkészt váiasztá, kik hivatalukra esküvel 
leköteleztettek, — még esp. urunk is — Szíjjártó 
Ferencz világi jegyző úr indítványára —, ámbár 
magát ettől elejénte vonogatá, — mivel egyh.me-
gyénk ugy vélekedett, hogy hivatalnokait válasz-
tani, tenni és beállítni, és így fel is esketni, saját 
jogai közé tartozik. Mozgay Sámuel a' jegyzői 
hivatalt csak három évre vállalá e l , többiek e' 
tárgyban — hallomásomra — nem nyilatkoztak. 
— A' szavazatok felbontását illetőleg indítvá-
nyozá Kós Ferencz, rádoczi lelkész, hogy azok 
vagy gyűlésben bontassanak fel nyilvánosan, 
vagy ha ezt választmány teendi: neveztessék meg: 
kinek, hány szavazata lett? Indítványa elfogadta-
tott. 2 ) Szíj György, f.-öri lelkész, jelenté, hogy 
miután a' dunántúli egyházkerület 1844. apr. 30. 
''slb. napjain tartott, tatai kerületi közgyűlés vég-
zeteinek 3-ik pontja alatt a' képviseleti rendszert 
némileg elfogadá, ő — nem levén senki jelenleg 
gyülekezete részéről, ki a1 képviseleti szerepet 
elvállalta volna,—-megbizó levéllel ellátva — arra 
hatalmaztatott fel, hogy az előjövendő tárgyakban 
egész gyülekezete nevében nyilatkozzék. Megbizó 
levele felolvastatván, több gyülekezetek képvise-
lői is, részint megbizó levéllel ellátvák, részint a' 
nélkül, jelentették magokat 's miután a' gyűlés 
magát rendezé: közohajtássá lön, hogy a' tatai 
gyűlés 3-ik pontjában levő ezen szavak: ,,a' tör-
vényszéki, vagy bíráskodási tárgyakban, 's az 
egyházi személyek helyváltoztatási ügyeiben az 
elhatározó szavazat az egyházmegyei tanácsszék 
hivatalos tagjait, úgymint világi és egyházi elnö-
keit 's tanácsbiráit illetendi továbbra is" a' gyű-
lésre is kiterjesztessenek. 3) A' szecsödiek, el-
hunyván rendes lelkipásztoruk , Fülöp Sámuel, 
még a' mult évi martius hónapban, rendes lelki-
pásztorért folyamodtak. A' követek először a1 he-
lyettest, Tőkés Lászlót kérték: de miután ennek 
F . -Or épen azért, mivél neki is a' helyettes ren-
des lelkészül nem adatott, ellentmondott: a' he-
lyettes lemondván, a' követek egy megbizó leve-
let nyújtván be, kérék Dezse Jdssef rákosi, és 
ha ez el nem menne, vagy mehetne, Mozgay Sá-
muel németfalusi lelkészeket. Erre esperes úr 
candidált négyet, köztök Czibor Ferencz pápai 
-oktató urat is; elválasztatott Mozgay Sámuel 

Mozgay úr helyébe ment Lukács Mihály becs-
völgyi lelkész, Becsvölgyére Tőkés László sze-
csődi helyettes pap. Egyéb változás nem esett, a' 
tanítók mind maradtak helyökön. 

A' candidatio ellen emeltünk egy kis szót ; 
mondottuk: ,,semmi candidatio!", vagy ne az es -
peres, hanem ö' gyűlés tandidáljonl mivel a' k á -
nonban ,,c«m consensu superiorumvan. De mi-
vel a' nép candidatiót kivánt, esperesünk pedig 
azt nyilvánítá, hogy ha a' tőle candidáltattak el-
len a' gyűlésnek kifogása leend, a' gyűlés candi-
dáljon: megállt a' candidatio; és igy esperes urunk 
eltalálván a' gyűlés akaratát candidatiójával: a ) 
Csakugyan a' gyűlés candidált közvetve; b ) a' 
tatai gyűlés 3-dik pontjábani kivétel tettleg vá l -
tozást szenvedett.—4) Esperes urunk, egyházme-
gyénk határzatainak nyomán, az iskolatanítókat 
vizsgálat végett gyűlésre hivá, akkép rendezvén 
a' vizsgálatot, hogy közölök kettő kérdezzen, egy 
lelkész felügyelete alatt. A' tanítók folyamodtak 
a' két vizsgáló és felügyelő ellen, azt akarván, 
hogy senki őket ne kérdezze, hanem szabadon 
tanácskozhassanak a' nevelés tárgyában. Határ-
zattá lön, hogy a' vizsgálat jelenleg áll ugy, mint 
esperes úr rendelte. 

Néhányan nem szerették ezen censurát egy-
általában , azt mondván, hogy a' visitatio ugy is 
megnézi az iskolákat, és akkor látja: milly lábon 
áll a' tanító ? mások azt ohajták, hogy a1 gyűlés 
szine előtt legyen a' vizsgálat, és közlő is ezek-
hez tartozik, a' tanácskozás azért meglehet és ne 
maradjon el semmi esetre: de mivel pénzügyi ál-
lapotunk igen szegény; azonban a' gyülekezetek 
is hivatalnokok nélkül sokáig nem lehetnek: a' 
hatalmas szükség és kell parancsszavaikra fejet 
hajtván, elállónk kivánatunktól. 

A visitatióra egy pár szóval megjegyzem, 
hogy: kiveheti igen is, igen gyakran a' tanítók és 
tanítványok hányadán állását, ha akkor történik, 
mint jelenleg januar- és februarban: de hát ha egy 
gyermek sem lesz iskolában, mint máskorí visita-
tiók alkalmával, őszszel? — Vagy nincs-e benne 
a' tanítónak egy kis módja — ha akarja — jó 
exament adni? vagy kitapasztalhat mindent a' vi-
sitatio két óra vagy fél nap alatt? ítéletem sze-
rint meglehet mind a'visitatio, mind a 'censura: 
de ezek egészen jó tanítókat soha sem képezend-
nek, csak egy kis tartózkodást öntnek a' tanítók-
ba , mint az examenek a' collegiumok növendé-
keibe. Jó tanítókat csak akkor várhatunk, ha a' 
magukat tanításra elszánt egyedek kellőleg ki-
képeztetnek ; iskoláinkban lelkiösmeretesen tanít-
nak, jó czéljaikban pártoltatnak, egy kissé jobban 
fizettetnek, és a' tudatlan nép gúnyai ellen — mi-
dőn hivatalukban serényen eljárásukért még há-
látlansággal is illettetnek — védetnek; és az idő-
vel, korral előbb haladnak; tapasztalataikat egy-
mással közlendik, és a' tanmód-szerek közöl a* 
legjobbnak találtat sajátukká tevén, e1 szerint ok-



latnak 's csak hivataluknak élnek. — 5) Felolvas-
tatván a' mult évi országgyűlésnek a' vallás dol-
gában hozott törvényczikke, örömmel fogadtatott, 
kijelentetvén, hogy a' 11. §. értelmében a' mi 
püspökeink is bejelentsék a'megtörtént átmenetek 
eseteit. — Mondatott, hogy nekünk nincsenek 
püspökeink, hanem superintendenseink. 

Ugyan szabadjon kérdeni: mi a* superinten-
densnek magyar neve? és mi az a* püspök? váj-
jon nem a* görög sttioxotioc; magyar jelentése-e; 
é s vájjon ejitoxoitog latinul nem superintendens-e, 
é s magyar jelentése — e' szerint — a' superin-
tendensnek nem püspök-e ? Csodálatos, hogy né -
melly ember annyira fél szegény superintenden-
seink magyar nevezetétől! Én részemről azt v a l -
lom , hogy szót ennél a' szónál superintendens, 
hamarjában nem tudnék kigondolni, a'mit az em-
ber nehezebben tudna kimondani, még az okos 
emberek is nehezen ejtvén ezt ki: hát a' nép ? 

De tán azt gondolják némellyek, hogy püspök 
csak az lehet, kinek gazdag megyéje van? Sze-
gény gondolat! Hát azon róm. kath. püspökök, 
kiknek megyéik in manibus vagy partibus infide-
lium vannak, megszűnnek-e püspököknek mon-
datni? Nem! hanem mint azokat: ugy a' mi 
első vagy fő papunkat is lehet püspöknek mon-
dani; nemcsak, hanem minden lelkészt a* vilá-
gon, ha a'keresztyénség elsőbb századaiban hasz-
nált nevezeteket meg akarjuk tartani. — „Verba 
valent usu." Ha egyszer zthgy.otioq, és superin-
tendens szóknak más magyar neve nincs, mint 
püspök; azonban e' nevezet nemcsak a' superin-
tendens-t, vagy snioxoxog-1 hanem minden lelki-
pásztort illet-: ha superintendenseinknek gazdag 
megyéket nem adhatunk: őket a' superintendens 
szó magyar értelmétől ne foszszuk meg; irjuk tehát 
és szólítsuk a' hosszú, kellemetlen-hangzású su-
perintendens szó helyett egyházi főpapjainkat a1 

rövid és jobban (de nem egészen magyar még is) 
hangzó püspök czimmel, tán ez Magyarországon 
nem lesz merény tény! Ne latinisáljunk mindig; 
ne csináljunk szarvas hibákat, a* nép előtt majd 
követendőket; mert csak igy lesz ám az, mit gyű-
lésünkön is gyakran hallánk, hogy venerabi/e 
tractus-t mondanak. Miért? ad formám: Venera-
bile Consistorium!! 

A' vallási czikket illetőleg: nyilvánítom, hogy 
én ezeknek csak igen-igen kevéssé tudok örülni; 
mert 1) nincs bennök szabatosság. 2) Nincs ben-
nők viszonosság. 3) Nincs meg bennök, mi a' 
bécsi és linczi békekötések pontjaiban. 4) Ki lehet 
őket igen könnyen játszani. Csak legyen eset rá: 
majd kitetszik, millyen a' törvényczikk. De hisz-
szük, szabadjon reménylenünk, hogy jö egy 
jobb kor ránk is, melly után buzgó imádőág epe-
dez áz elnyomott evangélikusok ajakán; majd szó-
land az úr elleneinknek is: Elég immár, hagyjátok 
el; megszánandja a' könyörületes ég sok száza-
dos könyüinket, 's a' sok ború után ránk is vira-

dand a' derű napja! t — 6) Bara János, ki tanító-
ságából az egyházi kerület által tetetett ki , és 
ügyét a* felséges Cancellariára felebb-vivén, t a -
gadó választ nyert, Őrben telepedvén meg, isko-
lát állított fel. Ettől eltiltá Őr is, esperes úr is; de 
miután nem enged: a1 tractus világi hatósághoz 
folyamodik az eltiltás végett. — 7) Varga Lajos 
tbiró úr indítványára minden iskolákba egyházi és 
világi felügyelők rendeltettek. A" rendelet jó ; volt 
egyszer már illyen-forma; de — tisztelet, becsü-
let a1 kiveendőknek — sok gyülekezet nem látta 
ám a' felügyelőket. 8 ) Győri prot. két gyülekezet 
kéri, hogy a' főiskolára szavazván, öt pártoljuk. 
Majd meglátjuk, ha felszólíttatunk szavazásra: mit 
teendők leszünk. — 9) A' világi urak, igen jó 
szokásuk szerint, a' pápai fötanodában tanuló, do 
egyházmegyénkbe tartozó ifjak számára mintegy 
16, azaz: tizenhat pft 's néhány krajczárt adtak 
össze, mint alumneumot; tán még többet is gyűj-
tenek a' rendes alumneum mellé. Bár csak egyszer 
köszönték volna meg az alumneumban részesültek 
a' jótéteményt! — 10) Megyénkről is érkezett 
Széli alispán úrtól egy határzat esperes urunkhoz, 
melly a' szbirókat arra szólítja föl, hogy a* nép 
közt az egyháziak ezüst pénzbeni fizetését eszkö-
zöljék. Még eddig semmi foganata nincs; de ne -
hezen is lesz. — Nálunk még egy gyülekezet sem 
fizet ezüstben. — 11) Matuska úr gazdasági és 
gyümölcsfa-tenyésztés tárgyában kijövendő köny-
veire aláirtunk. — 12) Szent-györgyvölgyiek, 
nem tetszvén nekik egy egyházmegyei határzat, 
miután azt a* pap az egyház jegyzökönyvébe b e -
vezette, ki akarák onnan tépni. A' pap nem e n -
gedvén kihasítni, bele-irtak, ezen végzet után, a* 
jegyzőkönyvbe. Ezen tényökért világi hatóságnál 
keres esperesi megyénk elégtételt. — 13) Né— 
melly gyülekezetek el akarnak válni az anyáktól. 
Isten mentsen! Ez igen könnyű mód a' gyüleke-
zetek megnyomorítására. — 14) Alulirt jelenté, 
hogy Felső-Őrben szeder-egylet, és a' reformált 
ifjúság közt Olvasótársaság keletkezett; nem kü-
lönben azt is inditványozá, 15) Hogy egyforma-
ság tekintetéből tetessék közhalárzattá, hogy egy-
házmegyénkben minden tanító a' hangoztató mód-
szer szerint vezérelje, oktassa növendékeit, és 16) 
hogy a* gyülekezetekben az ének hangjegyek 
szerint énekeltessék; tegyék a" többi gyülekeze-
tek is azt e' tárgyban, mit ö tett, nevezetesen: a' 
tanító, vagy maga a' pap tanítsa meg az iskolás 
gyermekeket kóta szerint taetusra énekelni; és 
a' számok tábláira csináltassanak csillagok, mely-
Iyek akkor tetessenek ki, midőn a' nép nem hang-
jegyek szerint énekel, hogy vigyázzon az iskolás 
gyermekekre, és még az iskolából kimaradt jó 
énekeseket is oktassa az énekben vagy a' pap, 
vagy a' tanító: jól megy a' templomban az ének. 

Több pont nem jut eszembe; gondolom, a* nem 
közlöttek nem is érdekesek. Gyűlésünkkel meg-
elégedtünk, hátha tek. gondnok nrunk itthon l e h e -
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tett volna ós nagyt. esperes urunk nem beteges-
kednék! S z í j G y ö r g y , 

f.-öri evang. ref. pap. 

]üezéf$ldl egyh .megyei helyrendező 
k ö z g y ű l é s * 

Tartatott Lepsént, Veszprém vármegyébe 
kebelezett helységben f. é. télhó 25, 26 és 27-d. 
napjain, tek. dabasi Halász Sámuel segédgondnok, 
és nt. Bali Mihály esperes urak elnöklete alatt. 
— De mielőtt az érdekesb tárgyakról hivatalos 
jelentést tennék: szükségesnek véltem gyűlésün-
ket kissé tájékozni. — Tisztelt elnökeink ugyan 
is jól láták, mikép nálunk téli napokban képvise-
leti-közgyűlés * ) — helyszűke miatt — teljes-
séggel nem tartható; a* helyrendezés pedig — 
Gergely-napkor történvén a'változások — az idő 
kitavaszulásáig épen nem halasztható: elválasz-
ták tehát a' szorosan törvényszéki tárgyakat — 
hová, 1844-dik évi egyházkerületi fögyülés 
jegyzökönyve 3-dik pontja szerint, a' helyváltoz-
tatás is sorozandó — a' kormányzatiaktól; ama-
zok elintézésére, időhatárul, a' fönírt napokat, 
emezeknek pedig az év bármelly enyhültebb sza-
kát azon nézetből tűzvén k i , hogy ekkor sz. 
egyházaink bármi népes gyűlést, képesek leendnek 
befogadni. Azonban alig adta elő tisztelve szere-
telt világi elnökünk ezen — már az esperesi kör-
levélben is elsorolt — üdvös nézetet; elmondván 
egyszersmind, hogy törvényszéki üléseink, bárki 
előtt i s , nyitvák ugyan: de azon felül, hogy a' 
mindennél becsesb időt — mit pedig a' gyakori 's 
szokszor nagyon is nélkülözhető beleszólások tete-
mesen fölemésztnek — óhajtaná megkímélni 's k i -
méltetni; legalább itélethozások alkalmával — a1 

biráknakhová vonulniok nem levén — a'jelenlevő 
hallgatóság eltávozandó: azonnal erős vitatkozás 
keletkezett az iránt, hogy e' jelen gyűlés közgyűlés; 
mert ez előtt is a 'volt ; mert az idézett egyházker. 
j.könyv pontja még csak indítvány és terv; mert 
tanácstagot törvényszéken esketni nem lehet. Hiá-
ba lön mondva, hogy a' helyrendező gyűlés, ez 
ideig, azért volt közgyűlés, mert a' tárgyak elkü-
lönítve nem levén, a' kormányzatiak a' törvény-
székeikkel vegyest tárgyaltattak; — hogy az idé-
zett pontot maga a' vitatkozó fél sem nézte 's 
nézhette puszta indítványnak, mert azon kivül, 
hogy a* j.könyben világosan ott ál l : „határozatba 
jött" — ugyanazon pont tartalma szerint, egyház-
ker. gyűlésre, tettleg küldött képviselőket; — 
hogy jelen gyűlésünk épen nem lehet közgyűlés, 
mert midőn benne 33 rendes, és segédlelkész, 's 
több iskolatanitó urak vannak jelen, az egyhá-
zakat csak egyetlen egy világi sem képviseli; 

— hogy a' tanácstag feleskettetéseig ám legyen 
— ha ugy akarják — közgyűlés, de azután az 

*) Mert ezt vártunk, nálunk jelenen legfőbb szönyeg-
kérdéf, a1 képviseleti rendszer tárgyalása végett. Kf 

törvény székké alakuland: mindezek elhangzának 
's a' többség kívánatára , határozattá lön: mikép 
— mint eddig ugy jelenen is —ez „helyrendező 
közgyűlés" czímet viselend homlokán; — és e n -
nek következetében vádoltunk, mentettünk, ítéltünk 
mindnyájan, minden különbség nélkül.—Ez szülte 
aztán azt, hogy a' halálozás által megürült egy -
házak betöltésére jővén a' sor, kijelölés alkalmá-
val, a' tanácsszéknek ezen mindenha szem előtt 
tartott elve 's üdvös gyakorlata: „az egyházak 
kívánatára, mennyire csak lehet, figyelni kell" — 
azonnal megtámadtatott, és azon lelkész urat — 
kiről mindenki tudta, hogy hozzá, és épen csak o 
hozzá ragaszkodik az egyház — csupán, mert 
változásra elő nem jelentkezett — a' kijelöltek 
sorából kihagyatni kívánták. Ez szülte azt, hogy a* 
segédek elrendezése közben, — mert egy segéd-
lelkész, egyháza, főnöke, *s saját maga kívánatára 
mindenki jogsérelme nélkül, elébbi helyén meg-
hagyatott, — ázon határozat, melly a' segédeket 
évenként változtatni rendeli, vagy megsemmit— 
tetni vagy gyakorlatba hozatni igényeltetett. E* 
szülte azt , hogy i. tanító urakra nézve, elébb 
szinte kijelelés kívántatott: később pedig — a' 
fölebb is idézett kormányzati józan elv ellenére 
— az egyházkivánata sem akart méltányoltatrii^s 
egy jelen volt követ szava, bár az egész egyhá-
zat képviselte, 's megbízóinak — más uton is 
elléggé ismert — érzelmeit nyilvánította, figye-
lembe veendőnek nem ítéltetett. - - De minek jel-
lemezzem tovább gyűlésünket? holott az eddi£ 
érintettek is azt elég eleven színben tüntetik elő. 
—• Még csak egyet: tiszteljük mi, bárkinek jogait; 
tiszteljük, belül a' törvények korlátin, bárkinek 
szabad mozgalmait, tettben ugy, mint szóban nyit-
vánultakat: de mit jogszerüleg megadunk másnak, 
ugy hisszük, méltán igényeljük ugyanazt, csak a' 
viszonyosság elvénél fogva is, másoktól magunk-
nak. És ha, a' cselekvények mezején, sok szabad-
na , mit szerénység 's illedelem tenni tilt, tenni 
nem helyesel, bizony-bizony szükség, hogy a* 
szólásszabadság terén is legalább ezen két nemtő 
körülszárnyaljon bennünket; különben általunk 
nem csupán a 'gyengédség; hanem — kivál tás 
indulatok felhevültében — jog 's igazság is gyak-
ran háttérbe szoríttatnak! 

Egyébiránt 1) Egy új világi tanácsnok úr ül-
nöki székét elfoglalta. 2 ) Több, részint halálozás 
's lemondás, részint lépcsőzetes változtatásnál 
fogva megürült egyházak — kijelelés által ugyan, 
de a* lehetőségig méltányolva azoknak kivánatát* 
lelkészekkel betöltettek. 3 ) I. tanító urak, tanítói 
szorgalmuk szerint, rendeltettek ugyan, de min-
denütt, mennyire az alkalmazandók körülmény® 
engedé, figyelembe véve az egyházak igényeit. 
4) t. cz Dobos úr, egyh.kerületi j.könyvünkről *} 
említi, hogy az „meghamisítatott": mennyiben 1®-

* ) Egyházi és Iskolai Lap 7-dik atán. 



gyen ez igaz: felvilágosíttatni, a* tényt illő figye-
lem tárgyául vetetni, 's bár hol van a' hiba, elég-
tételt eszközöltetni kiván tanácsszékünk. 5) Első-
napi jegyzőkönyv másnap reggel hitelesíttetett: 
de harmadnapján gyűlésünknek — bár a' j egy -
zőkönyv készen állott — a' hitelesítésre idő nem 
jutott 'stb F á b i á n I s t v á n , 

e.megyei jegyző. 

B e l f ö l d i k ö z l e m é n y e k . 
H a l á l o z á s . Április 20-án végzé be földi 

pályáját a' bölcskei reformált egyházban 56 éve-
kig folytonosan lelkészkedett, — szivben 's lélek-
ben a' papi erények nemes példánya n. t. Csekei 
János úr, tolna-egyházvidék főesperese, — val-
lásnak 's embernevelésnek szentelt munkás élete 
93-dik évében. Az öt körülsugárzó méltóság, a' 
minden mozdulatában- 's tettébeni eredetiség olly 
szabályteljes alákban mutatkozék tisztelt *s szere-
tett aggastyánunkban, hogy az őskor hajdanszerü 
világa, és az új idő szellemi műveltsége derült 
fényben egyesült jellemében. Nyilt tiszta értelme, 
az emberiség érdeki, és minden szép 's jó iránti 
fogékony nemes szive, eleven lelkesedése, jeles 
elmetehetsége, 's kötelességeihezi lelkes ragasz-
kodása által dicsőítette hosszú 's díszes pályáját. 
Béke lengjen kedves-emlékű hamvai felett! — A' 
gyász alkalommal — april 22-én — szónokiá-
nak: t. Kulifai István czeczei, — és nagy-dorogi 
lelkész F ö r d ö s D á v i d . 

Gyászhír . A' helv.-hitvallásu sár-bogárdi 
és tinódi egyesült egyház szinte félszázados lel-
készének, tisztelendő Somody István urnák, hült 
tetemeit f. é. tavaszhó 3-ik napján kíséré alulírt, 
— már öt évek óta hivatalbeli utódja, — számos 
úri és közrendű gyász sereg tisztelkedése közt, 
az abai egyház közös sír kertjébe. — Harmincz-
három éves korában, — miután azon negyven ifjú 
paptársak közt, kiknek az erős íelkü főpap b. e. 
főtiszt. Báthori Gábor úr volt fölszentelt Censora, 
— az egyházi hivatal-viselésre Ő is alkalmasnak 
találtatott: a' nevezett egyesült egyház választá 
meg a' boldogultat lelkipásztorául. Negy venkilencz 
egész éveket töltvén el a' tisztelt papi Nesztor 
tigyanazon egy helyen, ezereket boldogító hiva-
tala folytatásában; 82 éves korában — miután 
az Urnák dolgában eleget fáradott, testében 's lel-
kében lobogó fáklyaként fogyatkozni kezdve, — 
mint ama szent hajdan prófétája Ilyés egy fenyőfa-
tőnél: ugy ő egyik jól nevelt fijának — Istvánnak 
lakánál 's gondviselése mellett önkénytes nyuga-
lomra tére; kitől pár év múlva egy más szeretett 
leánya vevó az agg atyát szelíd gondja alá $ 's ez 
Katalin, abai lelkész t. Erdélyi István úr nője, ki-
nek három éveken keresztül csüggedetlenül hün 
ápolt karjai közt, a' fentebb nevezett hó első reg-
gelén, — épen azon perczben, midőn egünk nap-
ja a' sötét óceánból ki- 's fölibe a* láthatárnak — 

emelkedék Istenhez égbe vágyott lelke az elhunyt 
jó atyának. — A* nevezett gyermekeken kivül 
még Klára t. Kálmándi József úr hitvese, Károly 
hites mérnök, elhányt édes anyja nevét viselő 
kedvelt unoka Eszter 's ennek atyja péczeli le l -
kész t. Tóbi Mihály úr — mint szeretett vő, és az 
említett egyesült egyház áldják az érettök ki fára-
dott agg tetemeket. 

Gyászbeszédekkel áldoztak az elhunyt hü pász-
tor becses emlékezetének, az abai egyházban, 
alulirt utódja, 1. Királyok XIX: 4. megíratott imez 
igéken: — Illyés Jézabel előtt futva — „elméne a* 
pusztába egy napi járó földre, és elmenvén, beüle 
egy fenyőfa alatt, és kiváná magában, hogy meg-
halna , mondván: elég immár az én életem, mos-
tan, oh Uram! vedd el az én lelkemet" alapított 
halotti tanításban — „jellemezvén az olly halandót, 
ki nyugott lélekkel fohászkodhatja föl ma is jó 
Istenéhez, hogy elégelje meg életét, és vegye 
magához égbe vágyakozó lelkét." — Továbbá 
ugyanazon egyházban sár-keresztúri lelkész t. 
Cseglédi Mihály ú r , tartalomdús orátiojában, a1 

lelkipásztori hivatal tiszteletes voltát festegeté há-
rom főbb vonásokban. — Majd a' nevezett s í r -
kertben — mielőtt a' por tétetnék a' porba — sár-
szent-miklósi evangelikus lelkész t. Eszthely Sá-
muel úr kéré Istent buzgó imájában, hogy, ha sok 
éveket érünk, vigye végbe sz. lelke által, hogy 
lehessen a' vénség ékes koronánk, és a' mennyei 
csűrbe, mint megért gabonák, takaríttathassunk 
be! Végre a' behantolás végeztével seregélyesi 
lelkész 's egyházvidéki főjegyző t. Horváth Dániel 
úr könyörgé az elzáratott földi részekre — mint 
egyháza egére nem kevés fényt árasztott csillag-
nak maradványira, az egek leghűbb védletét. — 
Mindennyi megtiszteltetését az elhunyt hü pásztor-
nak azzal koronázák be volt hívei, hogy eltemet-
tetése után tized napra annak becses emlékezeté-
nek, saját egyházunkban gyász-ünnepet szentel-
tek, 's hálaérzés- szülte fájdalom- könyeik közt 
sohajták, hogy : 

Áldás nyugodjék hamvain , 
'S örök béke sirhantjain ! * 

Ú r h á z y L a j o s , 
ref. pap. 

A' Pesten állítandó prot. főisko-
la tárgyában. A ' most szőnyegre kerülend6 
több rendbeli fontos tárgyak az egyesült választ-
mány komoly tanácskozását 's folytonos munkás-
ságát igényelvén, határoztatott: hogy jövő junius 
3-kától kezdve, minden hónap első keddén rendes 
választmányi ülés fog tartatni; melly határzatról 
valamennyi vidéki tagok a' jegyzőkönyvi kivonat 
közlésével értesíttetni rendeltettek, azon m e g -
jegyzéssel: hogy a' szükséghez képest ne talán 
rendkívül is tartandó választmányi ülésre külön 
levelekkel fognak meghívatni. Kelt Pesten, 1845, 
évi april 29-kén. B a j k a y E n d r e , 

választmányi jegyző. 

• 



Debreezenben bozoktatók vá-
l a sz tása . Debreczen, april 22. 1845. T. cz. 
Szerk.! Míg az enyémnél tárgyavatottabb toll 
részletesen értesítené Ön Lapjának tisztelt olvasó 
közönségét a' f. h. 20-kán kezdett tiszántúli egy -
házkerületi gyűlés folyamáról: engedje Ön, hogy 
a* gyűlés téteményeinek sorából előlegesen kie-
meljek egyet, véleményem szerint a' legfontosab-
bat, mert következései, kétségkívül nemzedékekre 
hatandanak. 'S e' tétemény: egy kettős választás 
a ' politikai és magyar irodalmi tanszék oktatósá-
gára, a' debreczeni anyaiskolában, amaz egészen 
ujonan alapítva, vagy inkább csak most szőve be 
először az iskola gépezetébe, emez t. Kalós Mózes 
űr kilépte által jöve üresedésbe. Az elválasztott 
férfiak pedig: Beszterczei Ferencz és Lugossy 
József. — Büszke vagyok mondhatni, hogy a' fér-
fiak, kiknek a' választó fényes testület illy meg-
tisztelő bizodalma 's olly érdemteljes jelölt- társak 
irányában jutott becses osztályrészül, mindketten 
megyém — Szatmár megyének— gyermekei,amaz 

jelenleg is gyakorló ügyvéd a' megye kebelében, 
emez pedig hittani közoktató a' szigeti ref. isko-
lában, — mindketten tisztelt és tekintélyes nevek, 
egyik a' tanácsteremben, másik a' nemzeti iroda-
lom terén. E ' kettős választáshoz minden tekintet-
ben csak szerencsét kívánhatunk 's mind az iskola, 
mind általában a' köztanítási ügy érdekében bizton 
a ' legszebb reményeket köthetjük: amahoz, mivel 
nem mint közönségesen — 's e' tekintetben anya-
iskolánk kormánya nem igen iparkodott, főleg 
elébbi időkben, e' közszabály alól kivételt tenni — 
történik, nem penészes iskolafalak porlepte tudó-
sát, hanem a' gyakorlati élet cselekvő emberét, 
egy pezsgő, szikrázó politikai életű megye köré-
ből, a' napi renden levő kérdések és elvek híres 
neves írmezejéröl, híjjá meg a' politika tanszéké-
r e ; másikhoz, mivel épen az irodalomnak egyik 
felkentét, az alapos tudományu, szenvedélyes 
nyelvészt ülteti a' tanszékbe, mellyen eddig nem 
vala istennek teljes áldása. De e' szerencsekivá-
nathoz, különösen az első választást illetőleg, sza-
bad legyen a' fájdalomnak azon érzetét is csatol-
nom , mellyet a' választott egyénnek elvesztése 
mindnyájunknak, kiket hozzá több évi, szív és el-
me kitűnő tulajdonain alapult barátság lánczai 's 
e lv- és véleményrokonság fűztenek vala kebe-
lében, kétségkívül költeni fog. E ' fájdalmat még 
azon nem alaptalan kétség sem birja enyhíteni, 
hogy a'felhívott férfiú hajlandó vagy képes lesz-e 
megszakítani a' kapcsokat, mellyek együtt leélt 
éveknek közös búján és közös örömén szilárdul-
tak, — széttépni a' lánczokat, mellyeket már csak 
egyedül a' megszokás halkkal, de annál biztosabban 
működő hatalma olly kedvesekké 's tán nélkülöz-
hetlenekké edzett, ha mindjárt figyelem nélkül 
hagyjuk is a' nem mindennapi önfelszánást, mcly-

lyet föltételez: lelépni a* cselekvés teréről 's egy 
új, szebb, de csak elméleti világnak lenni polgárá-
vá. Azonban bocsánat! — levelem már is hosz-
szabbra terjedt, mint akarám; levelem csak öröm-
nek 's örömhírnek akart tolmácsa lenni 's önkény^ 
telenül más hangulatba tévedt, mi legalább is, 
minden esetre időelötti. R i s k ó I g n á c z . 

A' miskolezi ev. leégett egyház 
's Iskola folsegélésért érkezett ada-
kozások. (3-dik közlés): ifj. Bibza András 
5 f., Bénisz József 6 f., csismadia ifjúság 1 f. 72/s 
kr., Siebreich Kár. 28 f. 59 kr., Lesetár Mih. 1 f., 
tiszóczi egyház 12 f., Rojka János 5 f., eperjesi 
német ajkú egyház 31 f. 35 ' / 5 kr., Vágner Gott— 
fried Erdélyből 2 f., Feledy Ferencz 10 f., iglói 
egyház 200 f. 2 kr., kis honthi esperesség 17 f. 
36 kr., Haas Rudolf 1 f., Győri Kis János 3 f., 
Klein András tanító 3 f. 473/5 kr., néhány mis-
kolcziak 23 f. 28 kr., beszterczebányai egyház 
20 f., pazdicsi egyház 8 f. 53 /5 kr., szánthói 
egyház 7 f. 264 / s kr., putnoki fiók-egyház 8 t 
22/5 kr., nyíregyházi egyház 50 f., tokaji egy -
ház 8 f. 48 kr., bártfai német és tót egyház 10 
debreczeni fiókegyház 51 f. 24 kr., Polóny A n d -
rás Szepesváraljáról 1 f. fancsali egyház 9 f. 22 
kr., arnóthi egyház 2 f. 32 kr., Grundigh József 
1 f., vágendrüsszeli egyház 20 f. 48 kr., Szeme-
re Lászlóné 14 f. 24 k., kis-honthi esperesség 
másod izben 11 f. 36 kr., Szabó Endre iskolai 
fölügyelő 10 f., özv. Szabó Dánielné 5 f., miskol-
ezi hivek 2 f., gr. Zay Károly 20 f., batizfalvi 
egyház 4 f . , 462/5 kr., krusói,kietei,derencsi,gö-
mör-panyithi, padári 's gömöri egyházak 2 f. 1 8 
kr., kislomniczi egyház 48 kr., Skarkayné Nagy-
Győrből 20 f., az erdélyi evang. egyházi főtanács 
221 f., dunántúli ev. egyházkerület 212 f. 41 kr., 
kézsmárki egyház 18 f. 30kr. , Bech Pálné 2 0 f., 
ratkói egyház 5 f., szebeni tót egyház 2 f., ófalvi 
egyház 4 f . , komlósi egyház 2 f., németfalvi egy -
ház 1 f., givalti egyház 1 f. 144/5 kr., 13szepes-
városi esperesség 11 f., munkácsi fiókegyház 5f„ 
284/5 kr., Kulcsár Adolf 4 f., Garteman János 4f . 
30 kr., nagyváradi egyház 13 f. 2 2 % kr , nagy-
bányai egyház 25 f., Krippner Frigyes bécsi k e -
reskedő 1Ö0 f., vanyolai egyház 1 f., kismányoki 
egyház 1 f., öszvesen 1293 f. 1 3 % kr. pgö pénz-
jen; az előbbi két közlés öszvegeivel együtt 2950 

25 kr., 80 szál deszka, 10,000 tégla, 10,000 
cserépzsindely 's 600 esedező levél nyomatása; 
melly adakozáshoz a' miskolezi hivek eddigelé 
1275 f. 37y 2 kral, vidékiek 1674 f. 4 7 % kral 
árultak *, — kiknek is a' szerencsétlenűlt egyház 

szomorú helyzetének legalább némü enyhitéseül 
iészséggel nyújtott nagylelkű segedelmükért leg-
forróbb hálát 's köszönetet nyilvánít ezennel köz-
gyűlési meghagyásból N é m e t h y P á l , 

mint egyházi jegyző. 
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Quid leges sine moribus 
Vanae proficiunt? 

H o r a t, 

TARTALOM : Charakter . V a n d r á k A n d r á s — Nyilt l evé l T. 
Török u ihoz . J e s z e n s z k y L á s z l ó . — A' ho ldmező-
vásárhelyi indítvány. D a r u . — Végrehaj tó hatalom. Ifj• 
V á r i - S z a b ó S. — Képviselet i rendszer a' dunánlúli h e l -
vét hitvallásnak egyházkerület i gyűlésén . N é m e t J á n o s . 
— Kül - és belföldi tudós í tások . 

C h a r a S i t e r . 
1) Mi ez a' charakter? E ' szó azon többek 

egyike , mellyek, mint a' jog, erény, szabadság, 
kötelesség, religio, boldogság 'stb. a' közönséges 
beszédben is gyakran megfordulnak az emberek 
nyelvén, denemesbjelentésök 's teljes nyomadékuk 
vajmi kevesektől ismertetik 's még kevesbektöl 
méltányoltatik. Mi ne csak jellemet értsünk a ' cha-
rakter alatt; hiszen valami jelleme csak van minden-
kinek 's mindennek, minden fűnek fának, minden só-
nak's kőnek: illy jellem a' sajátságos jegyek, tulaj-
donok öszvege v. része is. Nem is születés- v. hi-
vatal-adta rang az, a' mit charakternek nevezünk; 
ámbár sokan csak illyenröi tudnak valamit. Végre 
a' természet-ajándékozta 's n' dressura-kölcsö-
nözte bármi kitűnő vagy czifra jellem sem az itt 
értett charakter. Itt nem az a' kérdés, milly cha-
rakterü az ember, hanem van-e charaktere? Az 
itteni charakter önerő és érdem által szerzett lelki 
derékség és tökély. Egész valója önkénytesség, 
önállás, önkormány 's iránya tettre-menö. Gyökere 
a' lelkület (Gesinnung), törzse az akarat, ágai az 
egyes végrehajtott munkák, virága és édes gyü-
mölcse az erényes boldog élet. Ezen charakter 
magában foglalja a' teljesen kifejlett, ép emberi 
életnek minden szép tulajdonait: az ifjúi kor fris 
melegét 's elevenségét, a'férfikor sziklaszilárdsá-
gát, a' tisztes ősz-kor világos dús tapasztaltságát 
's higgadt bölcs belátását ' sa 'nöi szűz kebel tisz-
taságát és nemes indulatát. E' charakter egysze-
rűen nem egyéb, mint a? tisztán jó akaratnak élő, 
magának teljesen világos, magával tenni tudó, szi-
lárd ereje, vagyis az élő, szabad, világos, ren-
dítlietlen és jó akarat, egy szóval; teljes emberi 
talpraesettség, teljes erényesség, mellyért is ma-
gyarul erénylelkületnek neveztethetnék. 

Lássuk az érintett elemeket kissé részleteseb-
ben. — Kiről azt mondják, hogy charakter, ren-

desen azt értik róla, hogy szilárd, férfias jellemű; 
hogy önállásu, erejét érző és abban bizó ; hogy 
feltételeiben rendithetlen, elveihez hü, cselekvé-
sében következetes, törekvéseiben kitartó, veszé-
lyek közepette bátor és merész, kittirö és csüg-
gedetlen, vitéz éshöslelkü; 's ezen erények, iga-
zán, a' charakternek lényeges és nagyszerű, de 
korán sem egyedüli 's legfőbb tulajdonai. 

Ezen hatalmas akarathoz, ezen aczél-fegyver-
hez világos szem kívántatik, tisztánlátás, dologhoz 
értés, teljes belátás, (Übersicht, Einsicht, Umsicht, 
Vorsicht), vagyis tapasztalt okosság, prakticus 
bölcseség, helyes tapintat, gyakorlati értelmesség, 
a'vezérlő 's kormányzó értelemnek öntudatos de-
rültsége = „animus consilii compos et non tam 
in cognoscendo, quam in decernendo sapiens,"4 

tehát to sapere. Mert „vis consilii expers inole 
ruit sua." 

De továbbá a' nevezett két erénynyel is még 
mindig csonka-béna leend a1 charakter 's csaknem 
terméketlen, lekötött erő maradand , ha nincs 
élettel párosulva, azaz: eleven, szabad önmükö-
déssel, mellynek részletesb elemei, ama vidor 
éberség, amaz ép elevenségés lelki friseség, ama 
nyugott folytonos lelki melegség, ruganyosság és 
villanyosság, lelkesülés és buzgóság ugy megkí-
vántatnak a1 teljes charakterhez, mint a' gőzhajó-
hoz a1 meleg gőz, a1 tavaszhoz a' verőfény, av-
vagy az állat fürge mozdulatihoz a' szökellő vér. 
Ezen ernyedetlen, szabad 's nem gépies, lelkesült 
önmüködés által jő aztán munkáinkhoz a' „fervet 
opus redolentque thymo fragranlia mella." 

Hanem a' mi a1 bevégzett charakterhez még 
hiányzik, az a' mi azt szeretet- 's tisztelelre-mél-
lónak, dicsőnek 's áldáshozónak teszi, mi a' kü-
lönben profanus, dúló erőt megszenteli, (melly 
nélkül a' seráph is sátán), az a' nemeslelküség, a' 
tiszta szív, a' csak az igazán igaz-, szép- és jó-
nak, a' tisztán szellemi- 's isteninek hódoló akarat, 
szóval: az erénylelkület. 

A' második fötulajdon kiszemeli a' teendőket, 
a1 czélokat, — megválasztja a1 foganatos eszkö-
zöket, módokat 's elkészíti a' tényt a' végrehajtá-
sig, (itt rejlik mintegy az inventio és dispositio); 
az első aztán tagjait nyújtja a' kivitelre, gyözhet-
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lenbadisereget képez, mellyben bizni lehet, (ez a' 
tractatio); a* harmadik kedvet, tüzet, szellemet ad 
's eszközli a' hatást, (exstimulatio, peroratio); a' 
negyedik megadja az egésznek a' szellemi lárg-
keresztséget, az érdemet, az áldást. A' négy té-
nyező egymásba olvadva, egymást kiegészítve, 
az a' teljes accord, az a' dicsőséges harmónia! A* 
buzgó, önálló, világos, rendithetlen akarat az em-
beriség szent érdekei, — az igazság, jog, religio, 
nemzeti közjónak szolgálatában, a' kötelesség és 
lelki szépség tiszta követelései szerint, — az a' 
teljes charakter, a' valódi lelki nagyság, az em-
beri léleknek teljes méltósága és fénye, mellynél 
magasbra itt a' hold alatt ember nem emelkedhe-
tik. Mert ámbár igaz, hogy a' remek-elme vagy 

n lángész gyümölcsözőbbé 's pompásabbá teheti a' 
charaktert, 's óhajtható is, vajha a' kettő sűrűbben 
találkoznék egymással: de charakter nélkjül a1 

legszikrázóbb lángész vagy csak pengő érez és 
zengő czimbalom, vagy épen kárhozat. A' cha-
rakter a' teljes élet, 's a' valódi hősök, ama félis-
tenek 's nemünk örök díszeinek nemzője. Oh, ha 
szemlélhetövé tehetném százezrek szemei előtt a' 
bevégzett charakternek dicsőséges képét, hogy 
látnák az imponáló méltóságot igénytelen egysze-
rűségében, a' nemes férfias büszkeséget szerény-
séggel párosítva, a'komoly rendíthetlenséget kar-
öltve derült elevenséggel, — látnák a' nyugot-
tan serény, a' lelkesülten higgadt, a' zaj nélkül 
nagyokat tevő, látnák a' magát feláldozó 's még 
sem praetensivus, de resignált lelket ernyedetle-
nül működve a' haza szent oltára előtt! — oh, ak-
kor talán meghatná a1 seregek lelkét is az isteni 
szikra, hogy megszeretnék a' szeretetre-méltót, 
és megirigylenék a* dús kincseket és elolthatlan 
szomjat nyernének hasonlók keresésére 's kezde-
nének egyszer egy szebb pályafutást, és nagysze-
rűbb működést és dicsőséges tetteket! Mert tettek 
kellenek: ezek szülője pedig a'charakter. Cha-
rakter tehát, ifjak, férfiak! ez legyen a'jelszó, 
„ d a r u m robur liberae bonaeque voluntatis, hoc 
vestrum, viri, esto symbolum! 

2. Panaszok. A' társas 's nemzeti élet viszo-
nyainak ferdesége felöli panaszok egyetemesek 
's bár nem is mind olly alaposak, a' mint élénkek 
és sürük, még is tagadhatlanok és több tekintet-
ben aggasztók. Panaszkodunk templomok- és is-
kolákban, gyűléseken és hírlapokban, házon ki-
vül és házi körökben, párt-elleneink általellenében 
és barátaink között. Már a' sok panasz 'sjerémiá-
dák fölött is kezdünk panaszkodni 's méltán. Mert 
bizony-bizony puszta panaszokkal bajainkon nem 
mozdítunk. A' panaszok szine, hangja, sora, súlya 
véghetetlen fokozatú. Ez a' papok, amaz a' vilá-
giak, — ez a' tanítók, amaz a" szülék ellen pa -
naszkodik ; itt a' létező rendszert, amott a' rend-
szerhiányt éri a' vád; itt a' tespedés a' rosz, ott 
a ' lelkesült törekvés ; ott az óhoz-ragaszkodás, 
itt az ujitás. Mondják, hogy elszórtak, egyenetle-

nek 's testileg-lelkileg szegények vagyunk; má-
sok: hogy özvegy az egyház, árva az iskola, na-1 

gyok a' követelések, csekélyek az eszközök, hit-
vány a1 jutalom. Mondják: mostoha a' sors, ferdék 
a' viszonyok, roszak a' formák; hogy keserves a* 
mult, zajló a ' jelen , borús a ' jövendő! És bárki 
mit mondjon , baj csakugyan van és elégületlen-
ség és roszkedv és boszuság és jobb utáni vá -
gyakodás. 

Én is a' panaszkodók közé tartozom. Az én 
panaszom rövid és egyszerű. Vajha alaptalannak 
bizonyittatnék be az élet által. „Nincs szellemi-
leg ép és szép magyar élefr, nincs erőteljes józan 
közszellem, mert igen-igen gyér a' valódi teljes 
charakter," ez az én keserű panaszom! „vestra 
admurmuratio facit, Quirites, ut agnoscere videa-
mini, qui haec (non) fecerint; ego autem nemi-
nem nomino; quare irasci mihi nemo poterit, nisi 
qui ante de se voluerit confiteri." 

Vagy nem áll a' vád? Nézzünk az életbe, 
nyuljunk elfogulás nélkül saját kebleinkbe 's 
gyónjunk meg lelkiösmeretesen az igazság oltára 
's a' mindenható sz. szine előtt, vájjon közölünk 
papi és nem-papi hivatalnokok közöl mindegyikünk 
ollyan férfiu-e, hogy körét kifogás nélkül teljesen 
betölti, hivatási feladását tökéletesen érti 's tes-
testöl-lelkestöl minden erejével tisztán csak ennek 
él? Van- e világos, élő, igaz meggyőződése a' nagy, 
kivált országos, nemzeti társas élet valódi czéljai-
ról; fel van-e fegyverezve 's ellátva mindennel, 
a' mi azok valósítására, a' maga körében, mel-
lözhetlenül szükséges; felavatta-e lelkét ama 
szellemi lángkeresztségben, hogy egész lelkéből, 
teljes erejéből élend az emberiség szent ügyeinek 
és csak ezeknek élend ? Megfelelt-e tettel a' kö-
telesség minden parancsainak és tanúsított-e 
minden léptein tiszta erényt, ennek tiszta szerete-
téből? Meg nem ijedt-e az akadályoktól; megví-
vott-e bajnokilag 's nemesen győzni törekedve, 
az ellenséges elemekkel; egyenest ment-e és 
bátran és nem részrehaló lélekkel a' kitűzött 
pályán; rá tette-e egész lelkét, hogy távol min-
den ezudar önzéstől, hü sáfárnak találtassék abban, 
mi reá bizaték, mit magára vállalt 's elmondhat-
j a -e jó lélekkel magáról, mi irva van 1. Tim. 
4, 7. 8 ? ! 

Ne mondja itt mentegetőzésére senki is, hogy 
ez ideál! ki illy ideálok felé már törekedni is iszo-
nyodik, kimondta magára az Ítéletet. Aztán nem 
is épen ideál az, hanem nagyobb részint köteles-
ség és tartozás: többiben pedig az, mire férfinak 
épen büszkének kellene lenni. A' hatáskörök külön-
félék! de a' maga körében mindegyik lehet 's legyen 
is talpraesett's egész. Non exquolibet ligno Mercu-
rius! Az is igaz: de az illyen aztán ne legyen szel-
lemi sáfár. Iniqua virtutibus tempóra! Igen, de mi 
által jöjenek jobb idők, honnan vegyünk bölcs ve-
zéreket, hős harezosokat, lankadatlan, hü munkást, 
erős oszlopokat és biztos vérteket? Méntegetés, 



hallgatás egyaránt mind csak oda mutat, hogy pa -
naszaink nem alaptalan. De nézzünk ismét az élet-
be : mi itt az uralkodó divat, vagyis a' tagadhatlan 
kórság? Ott van, csak néven kell szólítani, a' bókoló 
csúszás-mászás, az éhesen mosolygó accomodatio, 
az idétlen elnézés, a1 „man musz leben und leben 
lassen," a' czukrosvíz-energia; a' köpenyforga-
tás szél szerint, a' szín- 's szerepcserélés, az á r -
mányos álorczáskodás, a' szüklelkü önzés, a ' hiú 
dicsvágy czím és rang után; a' henye élvezés, 
a' gyámoltalan schlendrián, a' holttetem sok for -
malitás, a' felületesség, az ámitó külfény és máz; 
a ' souverain Én-nek pöffeszkedése, a' hazug, 
léha cosmopolitismus, a' sápadt kenyérkeresés 
(habeo uxorem et liberos), a' robotális, gyalog-
élet, summa, az elhatalmazott charakteretlenség. 
Valóban az erdőnek ép fá ja , a' rétnek minden 
egyes füve , minden el nem korcsosított szabad 
állat, pirításunkra, több charaktert mutat a ' maga 
nemében 's határozott typusához sokkal hűbb, mint 
a ' nemére olly büszke, de balgaságai által annyira 
elfajult millió ember! — No de ha az a' bibék b i -
bé je , hogy kell már rajta segíteni ? 

3. Javaslatok. Kik a' panaszlók között nem 
gyáva sopánkodók, avvagy epéskedö misanthró-
pok, azok javitni akarván a' bajokon, legalább jó 
tanácscsal 's fontosbnál fontosb javaslatok- 's i n -
dítványokkal állnak elő, mint a' szomszédok, vagy 
a* consiliumba meghitt orvosok a' beteg fölött. A' 
javallat rendesen olly színű 's körű, mint a' pa-
nasz. Ki fogát fájlalja, fogfájás elleni szereket 
hall ajánltatni $ ki lábát, köszvény-ellenieket; de 
megtörténik az is, hogyazagy - ' s tüdö-gyuladás-
nál rosz gyomrot gyógyítanak. A' palliativ gyógy-
szer akármennyi*, a'bibét a'felületesség nem látja 
's az elfogultság nem érzi: gyökeres orvoslástól 
többnyire iszonyodunk. Nálunk is majd e ' vagy 
ama rendszertől, — párt, confessio, symbolum, 
zsinatgyüléstöl, — majd a* megváltozott viszo-
nyoktól , kedvezőbb időktől és sorstól remélnek 
egyenként egyedüli üdvét. Vannak allopathák és 
homoeopathák, hierarchák és kyriarchák, episco-
palisták és puritánusok, Hengstenberg-, Scheibel-, 
Ebelisták és Strausz- , Baue r - , Vischeristák, 
az iskolák részéről pietisták és intellectualisták, 
philanthrópok és egoisták, humanisták, és inhu-
manisták 's az ég tudja még micsodás isták, rend-
szerek és elméletek kivált a ' külföldön, (mellyek 
nagyobb részétől, hála istennek! talán épen nehe-
zebb vérünk miatt, mink mentve maradánk). 

A ' szellemi bajoknak mindenek előtt szellemi 
orvoslás kell. Csupán anyagi jólét , — m i t első 
és fő cúrának hisznek és ajánlanak olly sokan, — 
nem fordít a' nyavalyán, sőt maga is nemcsak ki-
szárad , mint a' homokban a' csermely, vagy e l -
posványodik, hanem elsorvasztja a'lelket is, mint 
a ' cserepes-virágokat télben a' szobai meleg 's a' 
dús öntözgetés. Adjatok a' még nyers, vagy már 
elfajult népnek száz paradicsomot, 's rövid idő 

alatt vesztve lesz az : adjatok a' még fejletlen 
vagy ferdén fejlett népeknek készpénzben száz-
milliókat 's az élni-tudás hiánya mellett, kevés 
évek multával, ugy nem lesz látatja, mint a ' fukar -
nál a' felhalmazott, vagy a' tékozlónál az öröklött 
vagy kölcsönzött százezreknek. A' Fáraó 7 so -
vány tehenein alig tetszik meg a' 7 kövérnek e l -
nyelése! — Ellenben, legyen csak ép szellemi 
fejlés fokról fokra, habár lassan is, de folytono-
san, józan elvek és módok szerint: majd fog tudni 
keresni 's az önszerzettekkel vidoran, üdvösen 
élni is az ápolva ébredező, majd hatalmasan t e r -
jedő viruló élet! Lám a' melly gyarmatokra, ha-
bár vadon földre is jobb szellemű colonisták k e -
rülnek, — mint a' száz év előtt még olly szegény 
's most már első rangú é.-amerikaiak, — mint 
lesznek a* puszták gyümölcsöző mezöséggé, a ' 
rengeteg paradicsommá, a' falvak nagy, dús v á -
rosokká, a' megvetett nép dicső nemzetté: ellen-
ben a1 ronda szellemű telepitvények még Péruban 
is, a' dúsgazdagban, elébb ugyan ragadozó fa rka-
sok, dúló hyénák, végre pedig koldúsok. 

Ámde ha már elfogadjuk is az elvet, a ' józan 
szellemi tökének tenyésztetését: ki tegye itt a ' 
kezdetet, kitől jöjön az első lökés, ébresztés, ápo-
lás, vezérlés ? — Rövid felelet: a' charakteres 
emberektől! Mens agitat molem I — Úgyde hogy-
ha igaz, mit tagadni csakugyan nem lehet, hogy 
kevés nálunk, ki ember a' gáton, a' kitűnő erköl-
csi charakter: természetesen következik, vagyis 
inkább mint első követelés áll elő ezen igazság: 
„tenyésszük a' charaktert," 's kivált azok r é szé -
ről, kik hivatalnokaink , vezéreink leendnek. — 
Már hallom az ellenvetések egész seregét : hol ? 
hogy? honnan? vagy minek is? vagy, pium de-
siderium, chimaera, circulus vitiosus, ámitás, l e -
hetetlenség, háladatlan munka 'stb! Én pedig azt 
mondom, hogy a' munka egyszerű is, szükséges 
is, hálás is, valamint igaz az eszme, üdvös az ügy 
's nem számos példa-nélküli a' szebb életet tanú-
sított népek történeteiben. De gond kell hozzá és 
munka és hogy megízleltük légyen a' dolgot. Lám, 
nemesb virágokat, juhokat, lovakat tudunk nevel-
ni : mert ne hát embert ? Sok ember többet is tö -
rődik egy dáliával, merino- 's arabbal, mint egy 
faluval, vagy saját magával! 

Miért olly kevés az igaz charakter, holott min-
denki saját keblében hordja az isteni szikrát 's az 
út az emberi nagyságnak és dísznek ezen fe l leg-
várához mindenkinek nyitva áll? Lehetne ugyan 
távolabbról felelni: „hogy sokan saját müvelet-
lenségök miatt a' léleknek ezen fenségét még fel-
fogni sem képesek; sokan, akár tunyaságból, aká 
gyávaságból, lemondanak minden reményről od 
eljuthatni a' hosszú,terhes út miatt; sokakat visz 
szatartóztatnak a' közélet nyomorúságos foglala-
tosságai ; sokakat, kik csak csoportosan tudnak 
járni, magával ragad a 'közönséges 's rosz embe_ 
rek serege5 sokan a' szeszély, örömekbeni uszá 



's más szenvedélyek rablánczaiban nem is jöhet-
nek soha magukhoz; vannak, kik pedantismusnak, 
különczködésnek vagy gögösségnek tartják az 
egészet; 's vannak végre a' jobb indulatuak kö-
zöl is, kiket elijeszt az — a' kimenetelről Ítélve — 
szerencsétlenül járt erényhősök példája." Közelebb 
ok azonban, mivel hogy ezen erénylelkület nem 
tenyészt étik. Mert ámbár igaz, hogy a' meglett cha -
raktér maga apja-anyja, önszerzemény, önérdem, 
nem is lehet azt áttölteni vagy megvásárlani: de 
a' magnak elvetése, a'csirának ápolása, egy jobb, 
elektrikusabb atmosphaera, langy eső 's mosolygó 
verőfény, az csakugyan az öregebbek dolga a' 
serdülő fiatalság általellenében. De hát miérS nem 
tenyésztjük a' charaktert? Isten tudja biz azt; — 
vagy ha már felelnem kellene: mert sasnak sas 
magzata 's nálunk kevés a'királyi sas. Mit tehe-
tünk 's tegyünk tehát ? Szedjük össze minmagun-
kat 's a' mint illy concentrált erőtől telik, vessük 
meg az alapot. A' második potentia harmadikra 
emelendi a1 jövőt, cubusra a'quadratumot a 'mi 
gyökünkkel. Nur frisch, frőhlich, frei Tind fromm-
darauf und daran"! 

Hogy most rövidebb legyek (talán egyszer 
majd e' tárgyra még visszajövendő) csak egyes 
vonásokban rajzolom ide a' véleményem szerint 
legszükségesb teendők képét. 1. Mindenekelőtt 
jobb családi szellemet óhajtanék 's hogy ez le-
gyen, több gondot a1 status 's egyház részéről a' 
házasságokra, házi életre, magánynevelésre. 2. 
Hogy a' nyilvános képzés, melly most leginkább 
csak oktatás, ezután neveléssé, még pedig olly 
neveléssé váljék, melly a' lelkület- 's charakter-
líépzést tartsa szeme előtt 's főczélnak. (Gesin-
nungserzieliung, Gesinnnngs-Philosophie). 3. A' 
nyilvános közéletnek nem kellene olly szegény-
nek, gyalognak, prosainak, — — lelketlennek 
lennie, (nemzeti nagy pálya-játékok mint hajdan 
az olympiak!) 4. A' felserdült nevelt ifjak, mikor 
a' nagy életbe, a' nyilvános pályára lépnek, avat-
tatnának fel egy városban, egy megyében egy-
szerre, együtt egy nemzeti komoly nagy ünnepély 
alkalmával, (die Weihe 5. Leendő nevelők, ok-
tatók-, papok-'s minden a 'nagy közéletre befolyó 
hivatalnokoknak csak azok választatnának, kik illy 
charaktert magokban érlelnek, vagy ollyat már 
tanúsítottak. 6. Több élő példa 's több serkentés 
felölröl, azok részéről, kikre a' közügyek kormá-
nya bizaték. 7. A' nemzeti dísznek, becsületnek 
egyetemes, hatalmas, ép érzete, 's több ezekhez 
hasonló eszközök és intézkedések. 

Adja Isten, az itt elszórt mag ne essék pusz-
tán útra, sziklákra 7s tövisek közé ! 

V a n d r á k An d r á s . 

Wyilt levél T. Törlik airhoz. 
Tisztelendöséged nem akar sanctiót, mellyet 

a ' törvényhozás adandna intézkedéseinkre, vagyis, 

mint mi vásárhelyi evangélikusok akarjuk „egyh. 
alkotmányunk — és kormány rendszerünkre *)"; 
és pedig azért nem, mert ezt magunk ís megte-
hetjük, és még azért nem, mert autonomiánk ve-
szélyeztetve volna. Tiszdőséged állításai evangé-
likus füleinknek hizelgőleg hangzanak, cs első 
felhevülésben 's elragadtatásban nem kellene sok 
biztatás, hogy a' vásárhelyi evangélikusok javal-
latát agyon-tapossuk: de mi, kik hidegvérrel szok-
tunk hallgatni illy csengő állításokra, utóhangoktól 
irtózunk. Midőn javallatunk készült, mi is láttuk 
azt, söt Tiszdőséged állításainál tovább menvén, 
még arról is megemlékeztünk, hogy melly hitro-
konunk intézkedéseinknek 's törvényeinknek hó-
dolni nem akar, azt a' „brachium seculare" hatal-
mával is kényszeríthetjük: de mindezek keveset 
nyomván a1 mérlegen, az országos törvény adta 
sanctio ellenében, tanácsosbnak 's üdvesebbnek 
találtuk ezt elfogadni. Akarom tehát bővebben el-
mondani ebbeli nézeteinket 's egyúttal Tiszdősé-
gednek is felelni 's aggodalmát eloszlatni. 

A' törvény vagy intézkedés csak akkor lehet 
szentesítve, ha valaki jót áll értté — garantiroz — 
hogy az , a' mi benne foglaltatik, teljesítésbe is 
fog menni; hogy a'törvény nemcsak írott malaszt, 
hanem szelleme az élet minden jelentkezésein mu-
tatkozik : a' garanlia pedig csak akkor lehet ál-
dott-sikerü, ha az olly hatalom kezeiben van le-
téve, mellynek mindenki hódolni és engedelmes-
kedni tartozik, 's illyen hatalom alkotmányos ha-
zánkban csak az országos törvény, melly a' maga 
szavainak szentségét védeni képes, és a' vásár-
helyi evang. egyház, egyházi intézkedéseinkre 
épen csak a' törvényadta sanctióban helyezi egész 
bizodalmát, ettől vár orvoslást, ettől sikert és 
senki mástól. Gondoljuk, Tiszdőséged is felteszi 
rólunk, hogy ezen törvényes sanctiónak mi sem 
akarjuk alárendelni vallási szabadságunkat, hitel-
veinket "s meggyőződésünket, mert ehez a'világi 
hatalomnak semmi joga; mi csak annyiban kíván-
juk az országos törvény paizsa alá vetni magun-
kat, mennyiben az ország keblében fenáiló társu-
lat vagyunk, mert mi az egyháznak status feletti 
állását elismerni nem akarjuk, de még azt sem, 
hogy független legyen a' statustól, mert erre nem 
tanított Krisztus. — A' vásárhelyi evangélikusok 
elismerik azt mit, Tiszdőséged mond, „hogy min-
denkinek lehet önmaga elébe törvényt szabnide 
— tapasztalás után szólva — arra mitsem ad, és 
pedig azért nem, mert lelkéből akarja , hogy le-
gyen valami belőlünk, legyünk az evangeliom 
szellemében elrendezett és eonslatírozott testület, 
melly mind a' világ, mind Isten szemei előtt gyö-
nyörűséges. De szóljunk őszintén, minden hízel-
gés és mystificatio nélkül. Mi vásárhelyi evangé-
likusok azon garantiában, mellyet magunk keze-
lünk, fájdalommal legyen mondva, nem b i z-

L. Pr. E és Isfe. Lap 3-dik számát! 



h a t u n k , és pedig azért nem, mert abból egy-
házunkra kitelhető üdv nem árad. 300 esztendő 
óta gyüléskediink már, és nemcsak hogy nem 
gyarapodik köztünk az evangyéliomi eggháziasság, 
de szemlátomást fogy; háromszáz év óta mi ma-
gunk tartjuk kormányunkat, és zátonyon ülünk, 
a' honnan kieviczkélni nem tudunk ! Miért van ez 
i g y ? elhallgatva a' szeretetlenséget, mellyet 
némelly hatalmas polgártársaink a' szeretet val-
lásának sz. nevében éreztettek velünk, ma-
gunkról elvont tapasztalás után a' vásárhelyi 
evang. egyház ott találja okát: „hogy mi ben-
nünk nincs annyi erély, melly imádva szere-
tett evangelika egyházunk érdekeiben tett sa-
ját intézkedéseinknek szentségét egymás elle-
nében védeni képes legyen, vagy is, egyenesen 
mondva, védeni akarja; hogy mi egyház iránti 
kötelességeinket, perfecfa obligatióknak elismerni 
nem akarjuk, hanem „köszönje meg az egyház, 
ha érte valamit teszünk!" szoktuk mondani 5 hogy 
az aristokratia magának túlnyomó súlyt szerez-
ni, akar és az egyházat kénye szerint igazgatni, 
sőt az egyházat puszta politikus intézménynyé 
amalgamirozni; hogy nálunk az egyház méltósá-
gát lealacsonyító rakoncsátlankodást elkövetni, 
legszentebb intézményeinket sárba taposni büntet--
lenül lehet 'stb. 'stb. Mindezeknél fogva azt hiszi 
a' vásárhelyi ev. egyház, hogy testületünk belső 
elrendezését tárgyazó önintézkedéseinkre is az 
országos törvénytől kell kérni a'sanctiót, mert 
tőlünk minmagunktól nem telik. Szolgálhatok 
Tiszdoségednek bármennyi példával i s , hogy 
meggyőződjék, miszerint csak vesztünket akarja, 
a ' ki országos törvény sanctióját megtagadja in-
tézményeinktől. Mennyi köztünk a' rövidbelátásu, 
önző-érdekű, rak onczátlanko dó 's amollyan 
apró kényúr is, a' ki túl-csap minden korláton és 
renden? hányan vannak köztünk is, kik, általá-
ban mondva, az egyház érdekeinek letapodásában 
virtuózkodnak? hányan vannak köztünk, kik az 
egész superintendentiával daczolnak? 's ezek el-
lenében mit használnak intézkedéseink ? mit min-
den jegyzökönyveink? tán ki nem gúnyolja eze-
ket a' keserű tapasztalás? Nem akarok keserű len-
ni, hanem csak azt mondom, hogy noha a priori 
áll ugyan az, mit Tiszdöséged állít, miszerint ma-
gunk is tekintélyt szerezhetünk törvényeinknek, 
de tapasztalás után szólva ez egyházunk kifejlő-
dését és szilárdságát soha nem leend képes olly 
nagy mértékben előmozdítani , mint az országos 
törvény adta sanctio. 

Autonómiánkat félti Tiszdöséged! de hiszen 
mi sem akarjuk ezt kiereszteni kezeinkből; sze-
rintünk is, csak mi magunk alkotjuk házi törvé-
nyeinket, hanem hogy ezeknek mindenikünk hó-
doljon, 's engedelmeskedni tartozzék: e'tekintetből 
kívánjuk, hogy a' törvényhozás országos tövény-
eröre emelje azt. Mert nézzük meg csak jól ma-
gunkat, micsoda ereje van ezen mi autonómiánk-

nak? Sok vita után megszülemlik a' gyűlésen az 
üdves határozat, jegyzőink protocollumba irják, 
ezt egyes egyházakkal közöljük, archívumba el-
tesszük, hogy olt örökre pihenjen, a' 300 esztendő 
óta hozott többi üdves határozatinkkal, és ez, cse-
kély kivételt engedve, ugy van. 'S már most mi-
nek nekünk Hlyen autonomia, melly bajainkon nem 
segít? minek ollyan autonomia, mellynek senki 
nem hódol? mellyel kiki daczolhat, 's csupán csak 
szeszélyes jóakaratból vagy kegyelemből veti ma-
gát alája ? Bizony jobb volna, inkább ne lenne, 
mert ez csak satyrája az autonómiának Én «' mi 
autonómiánknak tekintélyét országos törvény által 
akarom biztosítani, hogy annak pap és nem pap, 
úr nem úr térdet fejet hajtson. Míg ezt el nem é r -
jük, addig nekem még csak vékony-árnyéku r e -
ményem sem lehet ahoz, hogy a' mi egyházunk-
ban Pál apostol parancsa szerint „ékesen és jó 
renddel mennének a' dolgok"; addig mi mindig 
kényurak leszünk, zavar és rendetlenség, anarchia 
és bomlott állapot fogják jellemzeni egyházunkat, 
de egyszersmind hatalmasan gyengíteni is, olly— 
annyira, hogy ámbár százados harczban rendit-
hetlenül megállott ezen egyház , most tulajdon 
gyermekeitől elhagyatva, előbb-utóbb elpusztul. És 
ebben legfőbb szerepet játszani fog autonomiánk, 
melly abból áll, hogy mi szép törvényeket adunk 
— papírnak. 

Nem reméli a' törvényhozás adta sanctiót az 
országgyűléstől, mert ott azok is ülnek, kiknek ér -
dekökben áll, hogy szétbomoljunk. Igaz, öl* ott 
vannak, de én nem akarom hinni, hogy ebben 
akadályoskodnának; mert az országgyűlésnek el-
rendezése, mellyet sokáig halasztani nem fog a' 
haza, nagy változásokat szülend; az alsó háznak 
többsége mellettünk küzd, valamint a' felsőháznak 
is nagy része; a' közvélemény, a1 korszellem v e -
lünk van; a' rómaik, magas papság mai napokban 
nem igen lesz hajlandó az egyháznak — legyen 
ez bármilly felekezetű is — lealacsonyításához 
járulni, mert hiheti, hogy nem messze vannak 
azon idők, midőn tulajdon fegyverét egyháza ellen 
is, 's igy ö ellene is, fordítandja a' korszellem; 
aztán magas kormányunk loyalitása, dicső fejedel-
münk igazságszeretete's világszerte ismert val-
lásossága mindannyi édes remények, mellyekre 
támaszkodva hihetjük, hogy a'törvényhozás egy -
házi intézkedéseinktől, törvényeinktől meg nem 
tagadandja az elkerülhetlenül szükséges sanctiót. 
Én attól tartok, hogy senki más, hanem épen 
magok, a ' mi embereink, lesznek ellene a' törvé-
nyes sanctiónak, hogy ők lesznek legnagyobb 
ellenei a? mi javallatunknak, 's miért ? — erre 
minden evangelikus pap könnyen találhat f e -
leletet. 

Ismételve mondjuk: sürgetni kell az általunk 
javallott választmánynak kiküldettetését! autonó-
miánknál fogva alkosson törvényeket, és azokat 



jövő hongyülésnek megerősítés végett terjessze 
f e l ! Többet másszor. *) 

J e s z e n s z k y L á s z l ó , 
h.-mvásárhelyi evang. pap. 

* ) J. L. úr, vagy is, a' vásárhelyiek — szépen köszönjük! 
— szépen megfestenek bennünket. Nekem legalább ugy 
tetszik, mintha a' protestáns egyházat 's szellemet mocs-
koló minden ultramontanisták vádjaikat, mellyeket ma-
gunkról elháritgattunk, egy csomóba kötve, vetnék nya-
kunkba. Kár! kár milliók egyháziassága 's törvények 
iránti engedelmessége ellenében, néhány rakonczátlan 
kényúr merényeiért az egész prot. egyházat gyanüsitni 
's piszkolni! mert, míg emberek lesznek,ha drákói tör-
vények hozatnak 's ha ezeket egész ország garantirozza 
is, lesznek az egyháznak hűtlen, söt ellenséges fiai, épen 
ugy, mint az összes állomány által garantirozott orszá-
gos törvények-mellett, vannak száz meg száz zsiványok, 
gyilkosok, rablók, gyújtogatok 'stb. 

Az országgyűlés megerősíté kánonainkat, 1 7 9 1 . 26. 
'a tudják a1 vásárhelyiek, hogyha' ki egyházi törvé-
nyeinknek hódolni nem akar, azt a' brachium seculare 
hatalmával is kényszeríthetjük. "S miután mindezek 
keveset nyomnak ci' mérlegen, mit javaslanak job-
bal? Azt hogy országgyűlés erősítse meg egyh törvé-
nyeinket 's garantirozza azokat. Igy épen ott leszünk, 
a' hol vagyunk's hozandó törvényeinknek ép annyi ereje 
lesz, mint eddig: nem is említvén, hogy ez indítvány az 
idézett országtörvény ellen szól, melly azt rendeli,hogy 
az alkotandó egyh.törvények, superinspectio et approba-
tio végett, a' királynak (nem az országgyűlésnek!) be-
mutatandók. E' szerint elébb mint országgyűlés elébe 
vinnök kánonainkat, az országtörvénynek eme czikkét 
kell kitöröltetnünk. Hic Rhodus, hic salta! Azonban ezt 
meg lehet indítani, épen ugy, mint én indítványozám, 
hogy magunk sanctionáljuk törvényeinket! 

Ha kelletinél több rendetlenkedő von egyházunkban, 
ennek egyik oka a' nevelésnek 's iskoláink szerkezeté-
nek hiánya; mert, vajmi kevés intézkedés történt ama 
czélra, hogy vallásosság 's egyháziasság fejtessék ki! 's 
itt, W i m m e r atyafival szólva, Ielkésztársaim! „ki 
nevelte a' nemzedéket, melly most saját nevelőit vesz-
szözi? Szivünkre kezünket! mea culpa, mea maxima 
culpa!4, A' charaktert, mint V. A. barátunk javasolja, 
kell képezni! az egyházi szellemet kell éleszteni! igy 
nem lesz szükség a' sűrűn előfordulható seculare brachi-
umra, mellytöl, az egyházi körben különösen, borzadok. 
Az első ker. egyházban sem állományilag szentesített 
egyh. törvények nem léteztek, sem seculare brachium 
nem volt divatos; de uralkodott a' lélek 's élt az egy-
házias szellem, mellyek nélkül ezer ágyú sem parancsol 
őszinte készséget hódolni az egyh. törvénynek: kény-
szerített engedelmességben pedig sem erény, sem érdem, 
sem áldás rajta nincsen! Másik oka az egyh törvények 
teljesítésétőli idegenkedésnek az, hogy némelly urak ná-
lunk 's megbízásunk nélkül intézkednek, kik pr. jogaink 
csorbítása ellen protestálunk 's határzataiknak kész szív-
vel nem hódolunk. Nem tudom, meg van-e bizva J. L. 
úr a' vásárhelyiek nevében apologizálni 's polemisál-
ni: de azt tudom, hogy egyház kormányszéki gyűlé-
seinken legtöbb egyén szeret beszélni ezerek nevében, 
de kiknek értelmét ő soha ki nem tanulta. Itt a' képvi-
seleti kifejtett rendszer, mellybe mindnyájan befoglaltak 
lennénk, segíthet. Harmadik ok: hogy a' végrehajtó 
hatalom kelletinél többet elnéz. Igy lesznek egyházi leg-
üdvesb intézetek irott malaszt! Itt az egyik bibe! Egyéb-
iráni,ismétlem a'szellemhiány's lelki nyavalya orvoslására, 

A' lioliliiiezővásárlielyf indítvány. 
Mind magánykörökben, mind nyilvános gyű-

lésekben többször haliám már, hogy mi, magyar-
honi protestánsok, törvénykivüli állapotban va-
gyunk, hogy belügyeink mintegy ég és föld közt 
a' levegőben függnek,'s haliám ezt papoktól ugy, 
mint világi férfiaktól, pedig tekintélyesektől is, 
egyiránt. Innen származtatom én azon szomorú 
helyzetet, mellyben egyházi, kivált belügyeinket 
látjuk, azon bonyolultságot, melly azokon végig 
szövődik, azon tiszteletlenséget, mellyel egyház-
megyei, kerületi 's egyetemes gyűléseink jó 's 
üdvös határozatai is találkoznak hitsorsosimnál 's 
azon leverő látványt, hogy csoszszanjon kedve 
bármelly kis egyháznak kikötni valamiben egyház-
megyéjével, mi, fölötte kis kivétellel, azonnal 
megszeppenünk 's a' húrt, mint mondjuk, megfe-
szíteni vonakodunk; söt az egyes egyházak hely-
beli gyűléseiben hozott határozatok nagy része az 
illetők által legott a' gyűlés eloszolta után föl sem 
vétetik 's ritkának van közölünk kedve erélylyel 
felszólalni a' megsértett határozat szentsége mel-
lett. Igen természetesen, mert mi törvénykivüli 
állapotban vagyunk 's belügyeink, mintegy ég és 
föld közt, a' levegőben függnek, egyházunk felvi-
rulását nem eszközölhetvén. 'S épen azért, mivel 
illy sajnosok körülményeink, más részről egyhá-
zunk felvirágoztatásán munkálkodni hivatalos kö-
telességünk, mi is, mióta megfútta e' Lap az éb-
resztőt, föntebb rajzolt helyzetünkből szabadulan-
dók, kapkodunk mindenfelé, ugyancsak éri e g y -
mást a' sok indítvány, a' sok terv, parányi erőnket 
még inkább feldiribolandó, száz meg száz uton 
indulunk, hogy belátása szerint mindenikünk e l -
vigye részéről porszemét az egyház felüdítéséhez. 
És annyi jó akarat, annyi erő mellett, mennyi kö-
zöttünk már is feltűnt, aránylag, nem mondom 
semmi, de mégis mi csekély eredmény! Ismét 
igen természetesen, mert mi törvénykivüli álla-
potban vagyunk 's belügyeink mintegy ég és föld 
közt függvén, nincs lábunkat hova megvessük. 

alkalmatlan a' hatalomkar 's a' seculare brachiumnak 
egyházban gyérebben kell használtatni, mint polgári tör-
vényszék Ítéleteinek következtében az akasztásnak. 

Az autonomia, mellynek ne mi tartsuk kormányrud-
ját, mikép legyen autonomia? nem értem; azt is hiszem, 
hogy egyházunkon kívüli hatalom, ügyeinket intézve* 
bennünket hamarabb elpusztíthatna, mint autonomiánk. 

Végre, miken a' vásárhelyiek reményeiket az ország-
gyűlés felől építik, azok előttem csengő állítások 's 
keveset nyomnak a' mérlegen. Mert p. o. abból, hogy 
az országgyűlés elrendezését a' haza sokáig halasztani 
nem fogja (? legalább néhány országgyűlésig igen!) nem 
merném azt következtetni, hogy törvényeinket már a' 
jövő hongyülésnek, (melly bizonnyal nem leend ren-
dezett) megerősítés végett, terjesszük elébe; any-
nyival inkább, ha félő, hogy a' mi embereink lesz-
nek ellene a' törvényes sancliónak: de a' kikről 
én a' vásárhelyiekénél jobb véleménynyel vagyok. 

T ö r ö k . 



Kibontakozásul e' kellemetlen, sajnos hely-
zetből leghatalmasb eszköznek, nekem legalább 
ugy tetszik, a' zsinatot tartja a' többség. Nem 
akarom, mert czélomon túl is fekszik, föl-
melegíteni 's hosszasan fejtegetni a* kérdést, el 
vagyunk-e zsinattartásra illően készülve vagy 
s e m ? 's nem melegítem föl e' kérdést azért 
i s , mert ki Fáytól nem tanult, igénytelen so-
raimra ugy sem hajtana annálinkább, mert 
ujabb- 's nagyobbakat, mint miket említett Fáy, elő-
hozni én sem tudnék. így csak tényként veszem a' 
dolgot, hogy törv.kivüli helyzetünkben a' többség 
igen természetesen találkozik a'zsinattartás eszmé-
jével. De ha tanulságul megkérdjük a' történettant, 
melly ugy is magistra vitae; ha elgondoljuk az 
1792-ki zsinati határozatok sorsát, az 1837. óta 
megélt eseményeket 's látjuk, hogy ott, hova sze-
meink sovárognak, belügyeinkkel bizony nem so-
kat gondolnak: igen természetesen Török eszmé-
jével találkozunk, hagyjunk fel a' zsinat sürgeté-
sével 's dolgoztassunk ki mimagunk törvényeket, 
mellyek bennünket egyházilag kötelezendnek. 'S 
az eszmét igen hathatósan ajánlják, ismét a' törté-
nettan útmutatásánál, a' honunkban szemeink előtt 
lefolyt események. Lépjünk ki mi is a' cselek-
vés mezejére, azt, — mit zsinaton akarunk kidol-
goztatni , dolgozzuk ki magunk, munkálatunkkal 
járassuk be felölröl alólra 's innen ismét vissza a' 
szokott utat 's igv közösen helybehagyott határo-
zataink bírjanak bennünket kötelező erővel. így 
vélekedik Török. 'S ki ne fogadná el örömmel vé -
leményét, ha elszigetelten csupán csak magunkra 
nézünk? Tökéletesen igaz, hogy az igyen hozott 
határozatok bennünket kötelezendnek, de nem kö 
telezendik egyszersmind azokat, kik nem a 'miak-
lunkból valók ugyan, kikhez mégis szoros polgári 
viszony köt. *) Tekintve tehát e' viszonyunkat, é r -
dekünkben áll törvényt, magyar polgári értelem-
ben, óhajtani; törvényt,mellyreaz országgyűléssel 
rányomja ö felsége a* megerősítés pecsétét; tör-
vényt, mellyet a hazában senki ne ignorálhasson; 
törvényt, mellyet tisztelettel fogadjon a' világi 
megye, mellyel ugy is gyakran érintkezünk; 
törvényt, mellynek hódoljon 's engedelmeskedjék a' 
r. kath. hitv. papság; melly megmutassa, mit lehet 
's kell a' kormánytól várnunk, kérnünk, követel-
nünk okszerűen. 'S itt ime a' hódmezővásárhelyi 
inditványnyal **) találkozunk, melly szép, igen 
szép, de, mint Török azonnal megjegyzé, több 
nehézség áll útjában. Megvallom azonban, hogy 
az elősorolt nehézségek szerintem nem elhárít-
hatlanok. Mert ha mi ugy dolgoznék ki ország-
gyűlés elébe nyújtandó törvényjavaslatunkat, hogy 

*) Egyik egyháznak másik egyházhozi viszonyait a1 béke-
kötések 's országos törvények határozták meg már 's 
fogják meghatározni (miket megtanulhatni a'' jus pu-
blicumból), nem pedig mi protestánsok. T ö r ö k . 

**) Prot. Egyh, és Isk. Lap 1845. 60. 61 . szel. 

abban, mint kell is, sértetlenül hagynók hazai po-
sitiv törvényeinket 's a' r. katholicismusnak szinte 
hazai positiv törvényekben gyökeredző érdekeit: 
nem látom á t , miért ellenzené a' két tábla belü-
gyeink törvényszerű, senki igényeit nem sértendő 
elrendezését most, midőn a' haza mindennemű 
felvirágoztatása ajkain peng mindenkinek ? Mert 
ott van a' töredék, mellynek nincs érdekében, 
hogy a' prot. egyház constatiroztassék ? E* töre-
dék erős még, de már nem mindenható, 's mivel 
töredék, töredékeny is. Tekintsünk a* vallás tár -
gyában legközelebb hozott törvényczikkre! Nem 
az országos rendek kezdeményeznék a' törvény-
javaslatot? Hiszen nagyobb részök nem is értene 
illyen javaslatkészitéshez 's igy bizonyosan, leg-
alább ugy szeretem hinni, választmányi munká-
latnak tekintené azt, *) mihez különben is, ha bár 
maga dolgoztatná is ki, legújabb gyakorlat szerint, 
szakértőket hivatna 's bokros teendői közt tán 
örömest is fogadná, ha megkimélnök kész munká-
latunkkal a' javaslatkészités fáradalmitól. Kisfa-
ludy-társaságunk az irói tulajdon biztosításáról 
kész törvényjavaslatot, magyar gazdasági egye-
sületünk pedig kész cselédrendszert 's más mun-
kálatokat terjesztettek az országgyűlés elébe 's e* 
munkálatok, tudjuk, nem azért maradtak ki a' tör-
vénykönyvből, mert nem a' rendek készítették. E* 
szerint a' Török által elősorolt nehézségek tán 
nem elhárithatlanok. No de megadom magamat 's 

*) Épen ettől tartok én. Mert ha tervünk választmányi 
munkálatnak tekintetik: az országgyűlés abban változ-
tatásokat 's módosításokat teendhet, mi által az egyház 
autonómiáján csorba üttetik. P. o. Rendelje a' monar-
chiái országkormány csak ez egyet, hogy superinten-
denseink- 's gondnokainkat a' kormány nevezendi ki, 
mint nevezi a' megyék főispánjait 's nevezni készül a* 
kír. városok fölügyelőit: szépen megköszönöm az egész 
országos törvényt! — Ide iktatok néhány sort (sapienti 
pauca !) Walterből: „In Schottland, wo die Religions-
veránderungen hauptsáchlich von den Predigern und 
Oemeinden ausgingen, nahmen diese auch bei der Fest-
stellung der Disciplio die Lehren Calvins zur Richtschnur. 
Hieraus entstand ein langer und hartnáckiger Kampf 
zwisclien der königlichen Gewalt, welche das 
democratische Vrincip diexer Verfassung furch-
tete, und dem Volke} das daran eifrig fest hielt. 
Zunáchst versuchte die Regierung (1586) die bischöfli-
che Würde wenigstens zum Vorsitz in den Presbyterien 
beizubehalten. Bald aber wurde sie ganz abgeschafft 
und vom Parlamente (1592) diereine presbyterianische 
Verfassung mit ihren Provincialsynoden und General-
versammlnngen angenommen. Hierauf stellte Jacob I. 
( 1 6 0 6 ) dasEpiscopat wieder her; Kari I. hob es noth-
gedruugen (1639)wiederauf; Kari II. stellte e s ( 1 6 6 1 ) 
abermals her; zuletzt behielt aber doch die presbyte-
rianische Verfassung durch eine gleich nach der Revo-
Iution erlassene Acte Wilhelms III. ( 1 6 9 0 ) die Ober-
hand,und wurde auch bei der Vereinigung von England 
und Schottland unter einem Parlamente ( 1 7 0 7 ) als 
Cirundgesetz der Union für ewige Zeiten bekráftigt."— 
Én nem óhajtóm az itt előadottakat honunkban újra el-
játszatni! T ö r ö k . 



megengedem, hogy az érintett nehézségek is nagy 
akadályt vetnének a1 holdmezövásárhelyi indít-
vány elébe. Van azonban még egy, melly, néze-
tem szerint, egészen megakaszthatná, 's tekintve 
az eddig történteket, bizonyosan meg is akasztja 
az ügyet. Az pedig, hogy a' két prot. felekezet, 
mostani körülményeinkben, nem egy, hanem két 
munkálatot küldene föl megerősítés és törvény-
be-iktatás végett az országgyűlésre. Csak mióta e' 
Lap él, a1 két felekezet elfogadott egymástól egyet 
's mást, mit eddig nélkülözött, de hogy egyik, le-
gyen az bárméllyik, egész rendszerét fogadja el 
a' másiknak, azt várnunk nem lehet. 'S ha nem, 
miként reményllietnök, hogy most, midőn a' kü-
lönérdekek összeolvasztásán munkálkodik a' hon, 
az országgyűlés törvényben húzzon válaszfalat a' 
két rokon közt 's hogy, mit eddig ,nem fett., kü-
lön törvényt adjon az ágosl., 's különt a' helv. hitv. 
felekezetnek? Nem ezt bizonyitja-e némileg a1 

legközelebb lefolyt országgyűlésre felküldött pe-
titio sorsa is? 'S itt íme mi szépen találkozunk az 
— unióval! ,,Az istenért, hát addig maradjunk 
belügyeinkkel törvénykivüli állapotban, míg meg 
lesz köztünk az unió!?" kiáltand fel nem egy ol-
vasó. Nem! Uniónk bizonyosan nem egyszerre, 
hanem csak fokonként fog megtörténhetni 's vala-
mint egyesülőnk már a' pesti prot. főiskola közös 
építésében: ugy egyesülhetünk egy kormányrend-
szer elfogadásában is; melly reményben örvende-
tesen erősít az, hogy mind a' két felekezet meg-
barátkozott a' pesbyteri elvekkel 's azokat elfogadá, 
— igy a' közös elvekből könnyű lesz közös kor-
mányrendszert alkotnunk. Itt azonban czélszerii-
nek, sőt szükségesnek látom bevárni a1 Fáy 's 
mások szívességéből kitűzött pályamunkát: hát ha 
ennek sükerülne ismét e' pontban egyesíteni ben-
nünket 's igy nem is tudva, egyszerre csak egyi-
kén termenénk az unió azon három stadiumának, 
meilyeket Székács a* Pesti Hirlap 66-ik számában 
jeleit ki? 

Történjék azonban bármi, akár Török eszméje 
fogadtassék el, akár a' holdmezövásárhelyi indít-
vány: azt ismét szükségesnek vélem, hogy a' bár-
miként készítendő — mert valamit, hiszem, tenni 
csak fogunk — munkálat két, v. ha ez sokalíatnék, 
egy évig ne hozassék gyiilésileg a' zöld asztalra, 
hogy azt mind magánykörökben, mind a' papi ta-
nakodásokban, mind e 'Lap szeletein kellően meg-
rostálhassuk 's gyűlési vitatkozás alá csak igy bo-
csáthassuk; söt azután is, midőn így meg lön vi-
tatva, végképen el csupán akkor fogadjuk , mi-
dőn vagy négy évig helyesnek vagy helytelen-
nek' mutatá egyes pontjaiban az élet, hogy igy a' 
czélszerütlen határozatokat jobbakkal válthassuk 
fel. Igaz, ez legalább egy évtizedet kivánó ügy, 
de nem is csekélység, uraim! a' mit akarunk. Itt 
nem kevesebbről, mint, nevezzük saját nevén a' 
gyermeket, a' magyarhoni protestantismus új al-
kotmányozásáról van a1 szó. Isten őrizzen meg hát 

bennünket elhamarkodás-, rögtönzésektől! 's ha 
egyebet nem, csupán ez egyetlen ügyet hoztuk 
kellő rendbe, pedig ez teendőink alphája, nem 
hasztalanul éltünk >s okunk lesz az ivadék háláját 
igényelni! » 

'S ezzel elmondám nézetimet a' geneticus 
rendben felhordott eszmékről, meilyeket mi min-
dig csak papi szempontból és igy egyoldalúan t e -
kintendőnk, pedig óhajtható, hogy világi hitroko-
nink is mondják el a' „mikéntu-röl e' szeleteken 
véleményeiket, tanácsaikat ez ügyben teendőink 
körül, mire Fáy, Sárközy, Jakabfalvay urakat 's 
másokat is tisztelettel fölkérni bátorkodom. Mert 
egyházunk új alkotmányozása forogván szőnye-
gen, ahoz világi rendünknek is szólója van termé-
szet szerint! D a r u . 

" W é g r e l & a j t é l i a t a l ö m * 

Kor- és czélszerübb indítványt, miről még is 
mélyebb hallgatás volna, nem ismerek: a ' végre-
hajtó hatalomnál a' prot. egyházban. Mind a' tíz 
csapással is hasztalan intonálgaíunk; mert erö-
hülve tünedeznek el végzeményeink, önálló vég-
rehajtó kar nélkül. Imez olajcsepp az óra-mii tit-
kos rugóján. Én hallgattam; és czikkeimben hol 
fejbe, hol oldalba csíptem meg a' szörnyet, mel-
lesleg; remélvén, hogy az erösebbek egyszer 
csak elövezetendik e' lényt, melly anarchiává fa-
julgat el. Igen, hol a' végrehajtó hatalom hanyag 
's szunnyadoz: ott fejetlenség hinti dús-reményü 
konkolyát. Bármelly testület alkotmánya is el-
spongyiásodik compact erő nélkül. Ismerik nevé-
ről a' végrehajtó hatalmat, a' rendetlenségek ho-
nában? bizony csak nevéről. — Lehető az is, 
hogy a' kormány, i t t-ott , önkénye alá zárja a' 
közprocedurát: 's akkor ujabb, de igazságos 
sympfomák jönek a' test színére föl, ugy látszik, 
fejetlenség lobogója alatt, Thomasius elveivel sa-
tiiralt egyének társaságában. Mi volna egyéb an-
tidotum, a' legfőbb székekben is szilárdított tör-
vényes végrehajtó hatalomnál, melly az alsó fo-
rumokat is competentiára parancsolja szorítkozni? 
Tán ujabb törvények aikotásaig csak igy kell 
nyomorognunk? tán akkor elégséges garantiát 
szolgáltathatand törvénykönyvünk v Ha lehető 
volna is egyes esetekre szabályt hozni: mit ér, 
ha azok foganatosítása egyediségtől függvén, ha-
nyag bírák kezébe tetetnek le? Míg időnk van 
hát: a' végrehajtó hatalom egyediségi szempont-
jából is, addig elmélkedjünk. Hanyag 's részre-
hajló bíró csak a' bünt 's szenvedéseket ismétli: 
tehát öt sújtó törvény alkotandó, melly a' záridö 
elteltével bizonyosan sújtson. A' záridöt, tekintve 
az eddigi tömérdek visszaéléseket, elhalasztgatá-
sokat, minden egyes czikknél megemlítse törvény-
könyvünk. Méltányos kelléke ez a' törvényho-
zásnak, melly egyszerre fölélénkíti jelen nya-



valygó pangásunkat 's rideg dermedezésünkből 
kiemel. Már magában is rút lethargia a* közö-
nyösség. Nem égetend többé senkit a' hivatalszomj; 
valamint ellenben csak szorgalmas birák fognának 
választatni. És akkor, hivatalnokainkban ,holtig is4 

öszpontosulhat a' közbizalom. Igy a' rend 's fo-
ganat, szorgalmas biráink kezei közt inkább vi-
rágoztatandja az egyházat, 's ebben a' béke, 
egyetértés és haladás malasztai inkább tenyész-
hetendnek. 

Minthogy pedig a' végrehajtó hatalom az egy-
házmegyék s kerületek kormányféríiai vállain ál-
Jand; miután ezeknek kötelességeik előadattak: az 
elmulasztásokért mindenütt és pontosan meghatá-
rozandók a' kényszerítő eszközök is. Mivel kü-
lönben ujlag — bár százszor alkossunk törvényt 
— ujlag mostani közönyös pangásunkban derme-
dezendünk. A* fők ezentúl is folyvást intonalgatni 
'S terrorismussal győzni, és az alattvalók, vagyis 
gyengék, csak nyögni fognának Pharahók körmei 
közt. — Vagy miért büntetést szabni hanyag bí-
rákra olly hivatalkodásokban, hol épen nem, vagy 
alig említésre méltólag díjazlatnak biráink: kérdi 
nyájas olvasóm ? Ámde épen az, hogy világ sze-
rint ingyen müködendnek, tette hanyaggá — mit 
ezer példa bizonyít — biráinkat; azon dicstelen 
panasznak, hogy ,nem igen zsíros a' fizetés', kö-
vetkezménye, hogy — Illés Pál úr szavaival élve 
— nincs köszönet hivatalkodásainkban. Mennyi a' 
concurrens ingyen szolgálatainknál! már némileg 
azért is csupán, hogy itt büntetlenül élhetni visz-
sza hatalommal. — Nem agyrémeket beszélek 
egyházunkban , bizonyítja az országos választ-
mány büntető lörvénykönyvi munkálata, melly-
ben hivataltóli megfosztatás, börtönök, tetemes 
pénzbírságok rendeltetnek a'hanyag vagy körük-
ben visszaélő tisztviselőkre. Kényelmes egyéne-
inket, vagy a' végrehajtó hatalom szigorúbb 'a 
passiv állása, melly igy is, illy áldást hintő pályán, 
érdem-'s mély örömöt közvetít,— vagy a' hivatal 
ideiglenessége sarkatyuzhatná. A' hatalmasabb 
redöket is kibontsuk az önkény öltönyén; csak a' 
szirtdarabok lemorzsolt porán egyenlíthetők üdvö 
sen utaink. Ne akarjunk urak lenni a' valláson és 
vallásban , mert jól mondá Ambrus atya: „Quid 
honorificentius, quam ut filius ecclesiae dicatur 
imperátor? imperátor enim bonus, intra ecclesiam, 
non supra ecclesiam est." A' zsarnok soha sem 
kiván organisatiot, nehogy szabály állja el utát. 
Fölöttébb puhák karjai, mihelyt kedvező zsákmány 
nem mutatkozik; de az érdek lobba hajtja. Calvin 
tehát jól tevé a'jegyzést: „Est igitur ecclesiastica 
potestas, non maligne quidem ornanda: sed tamen 
includenda certis finibus, ne pro hominum libidine 
huc atque illuc trahatur." Inst. libr. IV. cap. VIII. 
sect. 1. 

A' veszprémi egyházmegyében, és általáno-
san kerületünkben mindenütt meg van rendelve 

régóta a 'decanatus, egynek-egynek 5—10 i s -
kola bízatván felügyelése alá. De a* fuvart a s 
egyházak nem fizetvén, csak nyavalyog e1 rend-
szer. C. egyház 30 krajczár fuvarral adós a' fel-
ügyelő lelkésznek hat év óta; a' végrehajtó ha-
talom hanyag; a' felügyelő lelkész nem köteles 
sajátját fizetni ki : tehát a' decanatus papíron ma-
radt. — Koronás urunk az ezüstfizetést vissza- és 
megrendelni kegyes volt: saját végrehajtó hatal-
munk pedig nagyot hall. Azon tömérdek visz-
szaélések, miket itt-ott a' zabolátlan nép, hi-
vatalnokai irányában, elkövetett, hasztalan ho-
zattak napfényre; nem-igen szánják el magu-
kat örökös tisztviselőink férfias ellentállásra: kell 
hát pondust adni tisztségeinkhez. Ha a' supplan-
tatio, bün; tehát ha consistoriumi tag, segédgond-
nok, vagy más követi el: kétszeresen vegye bün-
tetését, a' közvitéznél. Pedig ugy látszik, néhány 
ülnökök a'mocskolódást tették szaktanulmánynyá, 
hallgatók hallatára. Ha már élesebben fuvand a ' 
szél ülnök urakra: oh! be száz paptársaim nyu-
galma 's békéje tartandna siriglan. Nohát, midőn 
hivatalnokaink panaszt tőnek, hogy hallgatói, vagy 
mások között, ez és az, becsületét sértette: a 'bün-
tetés meg- és kiszabva levén a' vétkes tényt el-
követőre ; ha a' kiküldött ülnök, vagy consisto-
rium, részrehajlólag itélt, vagy az Ítéletet végre 
nem hajtja: felelet alá jöjenek 's büntettessenek. 
Miért? mivel ha nincs végrehajtott részrehajla!-
lan ítélet: vérszemet kap a' gonosztevő, — ragad 
a' métely, mivel szapora a' bün magva. — Eddigi, 
kivált a'budai kánonokban, az egyháziak köteles-
ségei roppant bőséggel számláltatnak elö: midőn 
a' gyülekezeteké érintve is alig vannak 5 a' corre-
latio hallgatásban maradt, a' mi nagy igazságta-
lanság. Kiáltó szükség tehát, már most a' gyüle-
kezetek kötelességeit sorolni elő; mindenik e l -
mulasztásaért büntetést szabni, egyesekre ugy, 
mint egész gyülekezetekre illeszthetöt, érezhetőt. 
És ha a' végrehajtó hatalom a' gyülekezettel birni 
nem képes , vagy jobban fejezve ki magamat, 
,nem akar4: olly szigor és nyilt kötés alatt álljon 
a' végrehajtó hatalom , hogy kiállandó büntetését 
csekélynek ne tarthassa. Ekkép, mivel országosan 
is szentesítvék törvényeink, a' felelet terhe alatt 
levő végrehajtó hatalom, kötelességei alól gúnyo-
san el ne mehessen, vagy ne gúnyosan teljesítse 
azokat. — A1 dimissio okai nyíltan elöadandók: 
hadd szűnnék valahára el,apróságok miatt (teszem, 
hogy reform embere, azért halmoztatik tömény-
telen koholt váddal) kergethetni hivatalnokainkat. 
— Im! eszméim igen röviden 's csak némi 
figyelmeztetésül előadva. Itten is sokat segítend 
a presbyteri rendszer! Oct. 25. 1843. 

Ifj. V á r i - S z a b ó S. 



Képviseleti rendszer, a' dunántúli 
lielvét hitvallásnak egyházkerületi 

g y ű l é s é n * 
A' képviseleti rendszer nem újság ott, hol 

presbyteri rendszer az egyházigazgatás-mód és 
alkotvány. Nem újság hát a' dunántúli helvét hit-
vallásnak egyházkerületi gyűlésén is. Képviselők 
voltak ennek eredeti fő alkatrészei ezelőtt is, — 
képviselők,nevezetesen az egyh.megyék esperesei, 
meg segédgondnokai, mint követek az e.kerületi 
gyűlésen. Megvallja ezt, az 1843-ki komáromi e.-
kerületi gyűlés jegyzökönyve is 4-dik pontjában, 
mellyben, midőn az e.kerületi tanácsbirákról ren-
delkezik , as e.megyéknek az e.kerületi gyűlésen 
esperesek, meg segédgondnokuk mellett még két 
más képviselők által leendő képviseltetését, mel-
lesleg (illy fontos tárgyat csak mellesleg!) igy 
határozza meg: „— — — hogy a' kebelezett 
gyülekezetek annál teljesebb mértékbeni képvi-
seletet nyerjenek: a1 segéd-gondnok és esperes 
urak mellett, mindegyik e.megye, gyülekezetei 
által szavazással választandó egy világi 's egy 
egyházi, ekkép két követeket küldjön az e.kerü-
leti közgyűlésre, kik ez állásokban, mint az e.ke-
rületi tanácsszékkel 's szavazattal biró tagjai, 
válasszák az előbbi tanácsbiró urakkal 's gyűlési 
rendes képviselőkkel együtt, a' világi 's egyházi 
elnök urak ajánlása után, az e.kerületi tanácsbi-
rákat 'stb." — Ugyanezen új képviselőkre néz-
ve, az 1844-diki tatai e.k.gyűlés j.könyve 3-dik 
pontjában „végeztetett, hogy a'multévi határozat 
értelmében az e.k. közgyűlésen megjelent egy-
házi képviselők, kik, mint illy ek, székkel 's szava-
zattal birnak, az e.kerületi tanács rendes tagjai 
sorában a' jegyzőkönyvbe név szerint bevezet-
tessenek ; — fenhagyatván egyébbiránt az e.me-
gyéknek szabadsága, utasítással ellátott illy köve-
tek küldése által is, az e.kerületi gyűlésen befo-
lyási jogot gyakorolhatni." — De ez már újság: 
meggyőződésemmel összeütköző újsága az uji-
tóknak! 

Ez a' végzés, a' mivel erősítni, megállapítni 
akarja, azzal erötleníti 's rontja le önmagát. Czélja 
minél teljesebb mértékbeni képviseltetést szerezni 
az e.kerületi gyűlésen az e.megyékbeli gyüleke-
zeteknek : de ezek vele egyebet, mint választási 
joguknak — már eddig is megunt — gyakorol-
halására több alkalmatosságot nem nyernek, ész-
szerűn nem nyerhetnek. Mert egy e.megyének 
csak egy értelme és igy egy szavazata lévén (cae-
teris paribus) ugyanazon dologban; ha száz kép-
viselője volna is egy e.megyének, mind a' száz-
nak csak egy szavazata lehetne együtt a' megye 
képében. Másként nem volnának az e.megye kép-
viselői , másként miattok az e.megyei egység 's 
szerkezet veszélyeztetnék, elveszne. Egy e.me-
gyének egy értelmét 's igy egy szavazatát elő-
adni ugyan, elég volna egy képviselő is; de ha 
megy kettő vagy több, a' gyűlési terhek megosz-

tása, egymásnak tanácscsal tartása vagy ellenőr-
zése, és ünnepélyesség végett, ám menjen több 
követ, több képviselő: de azok csak ugy nézzék 
magokat, mint együtt egy több tagból álló képvi-
selő-testületet, mellynek hivatása küldője egy 
szavazatát előadni, vagy közölök egy által elő-
adatni, — ne nézzék pedig magokat külön-külön 
szavazatra jogosítottaknak, — mert egy megyé-
nek csak egy szavazata van, akárhány követe van! 
A' mi régibb és ujabb két két követünknek hát, 
vagy egybe kell olvadni egy képviselő testületté, 
vagy ha a' régibb képviselők maradnak, az ujak 
nem maradhatnak, és megfordítva. A1 millyen 
rendetlenség, hogy két rendbeli — két-két t a g -
ból álló — követségi testület menjen egy e.me-
gyétől az e.ker. gyűlésre két szavazattal; ollyan 
rendetlenség, hogy négy követ menjen, minden 
corporatio nélkül, csak egyénileg külön-külön 
szavazattal. Az az eset szintúgy mint emez, fel-
forgatja, összezavarja a' képviselet fogalmát, és 
az e.megyei egységet 's szerkezetet szétrombolja. 

Ha csak egy képviselő egyén vagy testület 
(ebbe elég két tag) mehet egy e.megyétöl az e . -
kerületi gyűlésre, kérdés: a' régi két követ men-
jen-e, t. i. esperes, segédgondnok vagy az ujabb 
nemű két követ? Ugy hiszem, az elsőbbeket 
óhajtja küldetni minden, a' ki meggondolja, hogy 
azok különben megszégveníttetnének, a' mit pedig 
nem érdemlenek, mert ők, mint rendes egyházi 
hivatalnokok 's fejőket hivatások szerint egyházi 
dolgokban török, minden kétségen kivül jobb kép-
viselők, mint a' rögtönöztettek. Azonban nekik 
különben is sok esetekért jelen kell lenniök az e .-
ker. gyűlésen, legbizonyosabban is elmennek mint 
eddig, magok vagy helyetteseik, ezután is. De az 
ujnemü képviselőkkel mind ez illy bizonyossággal 
és renddel nem történhetnék. Hogy a' mostani e s -
peresek meg segédgondnokok, vonakodnának az 
e.megyék képviselői lenni az e.gyülésen ezután, 
minthogy a' képviseleti rendszer kifejlettebb né -
zetei s észtani elvei szerint, egyéni szavazataikat 
elvesztendik 's csak utasításaik értelmében sza-
vazhatandnak, azt nem reménylem. Mert az eddig 
is történt velek , eddig is sokszor csak az e.me-
gyék véleményét 's azoknak képében adták elő 
egy szavazatban. Az embert nem szavazata, ha -
nem meggyőződése élteti, ezt pedig, bár megyé-
jével ellenkező, kimondhatja — de nem szava-
zatkép — tanácskozás közben, akármelly képvi-
selő. Egyébiránt is, ti esperesek meg segédgond-
nokok! nem egyéni szavazat jogért vettétek vá l -
taitokra e.megyei hivatalaitok terheit, hanem a' 
közjóért. 

Minthogy a'jegyzőkönyv szavai szerint, ujabb 
képviselőket a' megyéktől az e.k. gyűlésre, az a' 
szándék idézett elő, hogy a'megyékbeli gyüleke-
zetek annál teljesebb mértékbeni képviseletet 
nyerjenek, ez a' czél pedig — mint láttuk — illy 

luton el nem érethetik: megmondom, mi módon 



gye utasítása értelmében. Végre , egy főiskolai 
képviselő. 

E.kerületi ülnökök — legyenek bár régiek 
vagy ujak, 's akármi módon neveztettek vagy v á -
lasztattak — szavazattal ne bírjanak, mert nem 
képviselők, mert ők mint valamellyik egyházme-
gyéhez tartozók, képviseltetnek már az illető e . -
megye képviselői által. Ezután tanácsbiróknak no 
neveztessenek. Legyen az ülnökség, becsületrend, 
tanácskozó értelmiség, szavazat nélkül. 

Az hát a' teendő — 's erre figyelmet kérek, 
dunántúliak! — hogy, minden e.megye, képvise-
lőit, esperest, segédgondnokot, olly utasítással 
küldje a' legelső e.kerületi közgyűlésre, hogy ott, 
legelső dolguk legyen, az e.kerületi gyűlést, kinö-
véseitől, u. m. az új nemű képviselőktől 's sza-
vazatos ülnököktől megtisztítani, igazi képviselők 
gyűlésévé tenni, 's ekkor végezzék azután a' vé -
gezni valókat, az e.megyék többsége értelmében. 

Adja Isten! hogy ugy legyen, ha ugy nem 
lesz, nem lesz képviseleti rendszerrel 's a' megyék 
érdekével összeférő intézkedés. 

N é m e t J á n o s , 

érethetik az el? Annál teljesebb a' képviselet, 
mennél kevesebb embernek van egy képviselője 
's igy egy szavazata; annál szűkebb a'képviselet, 
mennél több embernek van egy képviselője és igy 
egy szavazata. Ha lélekszámarányban küldünk 
minden e.megyéböl az e.k. gyűlésre képviselőt, 
például, ezer lélektől egyet: akkor a'mostaninál 
teljesebb képviselet eszközöltetik. Ha gyülekezet-
számra küldünk képviselőt, például, 5 nagyobb 
vagy 10 kisebb gyülekezettől egyet: igy is tel-
jesebb képviseletet nyerünk. Ámde, amúgy is, 
igy is, elvész a'megyei egység's szerkezet. Amaz 
1000 léleknek 's ezen 5 vagy 10 gyülekezetnek, 
külön testületté kell ez esetben alakulni, melly 
utasít, számot vesz , költ a' képviselőkre nézve. 
Ha mind e' mellett a' megyei egységet mostani 
kiterjedésében 's alakjában fenn akarjuk tartani: 
a ' megyében levő apróbb 's tulajdonkép szélesebb 
képviseletekből 's utasításaikból és szavazataikból 
ke l l , többség szerint, egy megyei képviseletet, 
utasítást és szavazatot alkotni. Igy hát ismét ott 
vagyunk a' hol voltunk, hogy az e.megyének míg 
eddigi alakjában marad, csak egy szavazata van, 
és igy képviselőinek is , akár hányan legyenek, 
csak egy szavazatok van, 's csak az őket küldő e.-
megye képében. 

A' megyék mostani kiterjedésök 's állásuk 
fentartása mellett, csak ugy eszközöltetik a' gyü-
lekezeteknek teljesb mértékbeni képviseltetés, ha 
a' lélek 's gyülekezet számra két akkora e.megye, 
két annyi szavazattal bir, mint a'felényi e.megye, 
— azaz, amaz a' maga egy értelmét, két szava-
zatban veti a' szavazó ládába akkor, mikor emez 
a' maga egy értelmét csak egy szavazatban 
veti abba. 

A' mondottak után bátran kiáltom e.kerüle-
tünk feljebb leirt végzésére a' pereat-ot, — az, 
mint czéliránytalan 's magát megsemmisítő vég-
zés, mint anomalia, nem érdemli az életet! Ne is 
gondold érdemes olvasó, hogy ez a' két gyűlésen 
(egyszer mellesleg, törvényhozói csempészkedés-
sel, máskor külön pont alatt, elég homályosan) 
hozatott végzés, élne, — halott az, legalább tetsz-
halott ! A' sept. 16-diki tavalyi e.k. gyűlés, az 
egész képviseleti rendszert, 's ebben az e.kerületi 
gyűlést illetőt is , az e.megyék véleményezésük 
alá kiadta; következésképen élőnek nem tartatha-
tik, míg az e.megyék véleményeiknek többsége 
életet nem leheli belé, valamelly következő e.ke-
rületi gyűlésen, mellyre hát, vélekedésem szerint 
ujnemü megyei képviselők, mint még nem bi-
zonyosak, nem is választatandók, nem is kül-
delendök. 

r / \ 'A * • ületi gyűlésünk igazán kép-
viselők gyűlése legyen: tegyék annak lényegét, 
velejét, szavazattal biró személyzetét,—superin-
tendens és főgondnok, egy-egy szavazattal. Mind-
egyik e.megye esperese meg segédgondnoka, 
ketten együtt egy szavazattal, az illető e.tne-

K i i l - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k : 
P á r b e s z é d . E' czimü munkának: „Die 

Verschiedenheiten der evang. und der pápstliehen 
Kirche. Worle der Vcrstandigung in einem 
Gesprache zwisehen einem evang. und einem 
kath. Christen non Dr. Kari Sehrader. Leipzig, 
1844." végén ezeket olvassuk: „Ev . keresztyén: 
A' kath. egyház igazi lényegében egy az evan-
gyéliomival, söt nem egyéb, mint emez, — Kath. 
ker. Reám nézve az a' feladat, miszerint erőmtől 
kitelhetöleg azon legyek, hogy a' kath. egyház 
meneküljön helytelen nézeteitől az ev. egyház fe-
löl 's benne az egység a' ker. egyház ev. tagjai-
val visszaállittassék. — Ev. ker.: Ehez én egész 
szivemből nyújtom önnek testvéri jobbomat. Az 
Isten ügyét dicső győzelemre segítse. — Kath. 
ker.: Hozza mindinkábbb közelebb az időt, midőn 
leomlik a' keresztyéntelen válaszfal's valamennyi 
keresztyén, kiengesztelődve, mint most mi, lélek-
ben nyújtsa egymásnak a' test vérkezet, vakság-
ban senki többé ne kárhoztasson mást, hanem az 
Isten szeretetét és könyörét, melly minden bűnünket 
egészen megbocsátá örökre 's boldogságba befo-
gada bennünket, megismerje 's e' szeretet- és bol-
dogító bizonyosságban élve a'szentesülés 's igaz-
ság megismerésében előhaladjon szakadatlanul.— 
Ev. ker.: Igen, ügyét az isten dicsőén hajtandja 
végre. ' , 

Pet i t io . A' lipcsei polgárok petitiót szán-
dékoznak benyújtani a' küszöbön álló országgyű-
lés elébe következő pontokkal: 1) hogy minden 
teljeskorú, vagy az, ki saját házat tart, az egyház 
szavazatos tagjául tekintessék; 2) a1 patronusi j o -
gok megszüntetését kivánják; 3 ) kiterjesztéséj 



\ minden egyház Önállóságánalt politikai önállósá-
gához képest; 4) egyetemes képviseleti organi-
smus es presbyterium alakítását a' pap elnöklete 
alatt; 5) egyházi ritus, hitformula 's t. fölötti ta-
nácskozás végett minden persbyteriumból gyűlje-
nek össze az egyháztagok (A. K. Z.) 

A p r ó s á g o k . A' bajor prot. népség jelen-
leg 1,226,753 lélek 's 4 év óta 25,531-gyei sza-
porodott meg (A. K. Z.) — Brandeisban Bunzlau 
mellett Csehországban egy ev. postatiszt halt meg. 
Prágából ev. pap jött eltemetni öt. Ha nem is lehe-
tett várni, hogy a'halolt sírjánál szabad lesz vala-
mitszólnia: azt gondolták mégis, hogy, mint pap-
nak, senkinek sem lehet tilos halott-háznál a' halott 
koporsójánál valamit mondani. A' pap azonban ezt 
sem teheté: egy pár fiatal pap meggátolá öt. (A. 
K. Z.). — Elberfeldben felekezet támadott, melly 
sf keresztelést megveti 's a' confirmátiót mellőzi 
(A. K. Z.). — A' bingeni elemi iskolába új káté 
hozatott be , mi ellen a' róm. kath. lakosság 
tiltakozott, mert azt a' ker. vallással összeütköző-
nek találta, mint szeméremsértöt 's a' vegyes há-
zasságokat kárhoztatót (A. K. Z ). — Belgium-
ban , mondják, űj ker. felekezet támadott 's nem 
csekély viszhangra talál; eltér a' r. katholicismus 
t&l a' nélkül, hogy a' protestantismushoz csatla-
koznék; a'keresztyénség alaptanait vallva, ellen-
zékben áll a' r. egyház külső istentisztelete ellen. 
Azt is irják, hogy egy thuini nagybirtokos két 
prot. papot hozott be községébe 's velők tartatja 
í̂ z istentiszteletet (A. K. Z ). — Stahl, würzburgi 
püspök új évi szerencsekivánó levelet irt a' bajor 
királynak; ez válaszában arra inti a' levélírót, 
hogy egyházügyekben minden tulságtól őrizked-
jék, mi ugy is csak ellenkezőt eszközöl 's a ' jó t 
megbuktatja. „Reménylem, — szól továbbá a' ki-
rályi levél — hogy Ön e' szavait királyának, ki a' 
kath. egyházhoz olly bensőleg ragaszkodik 's an-
nak erös oszlopául bizonyítá be magát, azoknak 
megfelelő cselekvésmóddal fogadandja s nem 
eszközlendi azt, hogy királya, köszönetül azokért, 
miket az egyházért tön, ellenkező cselekvésmód 
miatt elveszítse népe nagy részének szeretetét" 
(A. K. Z.). — A* franczia cullus-minister körle-
velet intézett a' püspökökhez, meghagyva ezek-
nek, hogy az egyházi eltemetés megtagadásának 
legújabb időben gyakran előforduló eseteit fő-
pásztori tekintélyökkel gátolják meg (Kath. K.Z.). 
— A' puseyismus fő közlönye, a' Times, most 
már a' nevezett egyházi irány ellen dolgozik 
(Kath.K.Z.). 

H a l á l o z á s . 1845. apr. hó 7-én szende-
rült jobblétre tüdövész sorvasztó kínjai után, élte 
32-ik évében tiszt, szent-imrei Kocsiss Ferencz 
úr, nyir-megyesi ref. lelkész 's a' nagy-károlyi 
egyházmegye egyik kitűnő tanácsnoka. Az ala-
pos tudományosság, éles itélötehetség, ritka gyors 

fölfogás, bátor és szabatos szónoki előadás, melly 
a' boldogultnak mind sajátja volt, ifjú évei daczára 
ez előtt szinte 3 évvel vítták ki számára a' t a -
nácsnoki széket, melly helyen nem ült ö. de állott 
végig dicsőséggel, küzdve a' közjó, igazság 's 
becsület ügyében ernyedetlenül. De ép e1 folyto-
nos küzdelem 's a1 tudományok mezöjéni szenve-
délyes búvárkodás, emészték föl illy korán a1 

nagyra-törő derék férfiúnak egyébként is gyönge 
testerejét és sietteték el gyászos kimultát, mellyet, 
két alig eszmélő leánykával elmaradt özvegyén, 
éltes szülőin, testvérein 's egy-két igaz barátján 
kivül, sirat az érdemet becsülni tudó nyir-megyesi 
egyház, melly benne egy ritka tulajdonu kedvelt 
papot vesztett el. Gyászbeszédet tartottak fölötte k . -
jánosi lelkész, 's egyházmegyei tanácsnok t. Se-
gesvári Mihály és n.-ecsedi lelkész t. Szíjgyártó 
Miskolczi György urak; az első Mát. XX: 11, 12, 
13, 14. alapigék szerint, azt mutogatván meg : 
miszerint az érdem, 's következőleg a' jutalom 
nem függ az élet hosszúságától, hanem attól, hogy 
ember az életet miképen használta; a' második a' 
keresztyén jó pap fövonásait a1 boldogult képé-
ről vett színekkel rajzolván, mindketten avatott 
kezekkel. Virrasszon a1 koránhunyt sírormán a* 
szelíd béke és nyugalom angyala. Isten pedig 
töltse be a' nagy ürt, mellyet egyházmegyénkben 
elhunytával hagyott! V é g e s i. 

Yanyolán Iskolai ünnepély* A' va-
nyolai ev. iskola növendékei n. t. Fichtner Ferencz 
1 -patonai ev. telkész úr elnöklete alatt ez év ta-
vaszelő hava 3-án adák a' következő tanokból 
nyilvános próbájukat, u. m.: keresztyén vallás e le-
mioktatása, közhasznú élettudomány, a' harmincz-
hetedik ó-testamentomi történet elbeszélése,épség, 
lélek kiképezése, becsületesség szabályaival, testi 
kis magyar utazó a' Tisza kerületében,kis kalechiz-
mus, számvetés a' gyors számvetési tan szeréntezé-
sével, természettan, az égi testekről, éneklési gya-
korlatok , kegyes elmélkedések, dictumok, sza-
valatok versekben e' tárgyról: „mellyik a' szép 
lány — " ? és épületes párbeszélyek. Örömmel le-
hete tapasztalnom, miszerint a' tisztelt tanító úr t. 
cz. Nagy Sámuel, mellőzvén minden mást, e g y e -
dül csak az iljuság erényes és vallásos nevelésére 
's az illy alapon nyugvó némileg tudományos k i -
fejlődésére fordítja teljes erejét. Befejezésül a' 
a' fenttisztelt elnök úr kevés, de szívből merített 
szavakat intéze a' szülők, tanulók, valamint a' t. 
cz. tanitó úrhoz, további buzgóságra kérvén őket. 
— Lengd körül őket, oh égi kegy! 's add, hogy 
az elvetett magvak hasznosan gyümölcsözzenek, 
's a' kis honfiakból a' hazának jó polgárok, az 
egyháznak pedig jámbor és erényes keresztyé-
nek váljanak, Vanyola, tavasz hó 8-án 1845. 

B a b i c h J a k a b - Y i c t o r , 
kath. isk. tanító. 
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TARTALOM: Tájékozások Erdélyből F á b i á n D á n i e l . — Pro-
testáns egyházi utasítást illető töredékes nézetek. N é m e t 
János . — Duplica a' papelnökség tárgyában. V a l e n t i n y i 
D á n i e l . — Kül- és belföldi tudósítások. 

Tájékozások Erdélyből. 

Negyedik éve, hogy a* Prot. E. és I. Lap a' 
korszellem mindenhaló intésére léteit vett; ne-
gyedik éve , hogy működéseinek a* két testvér-
honban áldást árasztó eredményeit tapasztalni sze-
rencsénk van: — és a' lefolyt három év alatt alig 
találkozunk 5—6 egyénnel e' lapok sorompóiban, 
kik felfogva kis hazánk sürgető szükségeit, azok 
©tenyésztése, vagy a'létező kedvező állások ki-
tüntetése végett, tollat fogtak—'s azokat, e* lapok 
200-at megközelítő számaiban, közzé tenni szent 
tartozásuknak, hivatalos működéseik egyik felada-
tának tartották volna. Én tehát, egyike a' leg-
gyengébbeknek — közelgvén ar nálunk felsőbb 
kegyelemből évenként tartandó köz-zsinat egybe-
gyülési ideje — bátorságot érzek keblemben a' 
sürgető javítások 's azok mikénti végbevitelére 
nézve szót emelni; 's ha szózatim e' lapok t. 
szerkesztősége által méltányoltatnak — azok köz-
lését a'czél tisztaságaért egész bizodalommal kér^l 

Erdély, mint közönségesen tudva \* a n , az 
1526-ki szerencsétlen nap után ? politikai, mint 
egyházi ügyeire nézve, a1 lestvér Magyarhontól 
különvált; és e' különválása mindkét szempoht-
ból elég megsiratandót hagya maga üíán, mellé-
nek kiujulását az ujabb kor lelkes munkálata sem 
-vala képes kieszközölni. Polgári éitünk fogyatko-
zásait, 's azok mikénti reformatióját politikai hír-
lapjaink fogák fel; én egyházi éltünk ez egyetlen 
organumában, egyházi dolgainkra szorítkozom, *s 
mint előzményt, teljes meggyőződésem szerint 

; állítom fel e' tételt í „Egyházi szerkezetünkben 
itíncs állás, mellyen most simítás Vagy ráspolyo-
>zAs, majd idomítás, Vagy m e ^ e r . ujra-öntés által 
javítani ne kellene" — ^ a k az évek sorain át 
megkövesedett szív- 's hivatalok anyagi hasz-
nai által e.'kábitott fők tagadhatják ezt. 

Egyházi ügyeinkre nézve is, hála a' gondvi-
selésnek! a' haladás, javítás korát éljük; gyűlé-
seinken ujabb meg ujabb tervek merülnek fel, a' 
fogulatlan figyelem teljes mértékét igényelve, 
egyfelől-másfelől harezra költve a' stabilismus 
fásult embereit. Jog és igazság érzete felnyilák 
ajkaikat az eddig félelem — legalább tartózkodás 
— némította egyháziaknak; kérve most, majd 
követelve az átkos abusus miatt meggyilkolt jo-
gok visszaállítását 's életbe léptetését sok üdves 
tervnek. Az eszmecsere jótékonyan fejlik; 's bár 
lassan, de közelítő lépések tétetnek a'jóllét-árasztó 
reform felé és hiszem, megérendjük, hogy 
az idei, Déésen tartandó, zsinat egy pár tárgyat a* 
kor kivánata, jog- és igazságszerüen fog eldön-
teni. Addig is nem fog ártani talán, 's t. cz. hitfe-
leim sem rovandják fel bünül nekem, ha egyházi 
ügyeink némellyike felett véleményemet kimon-
dom, hogy egy-kissé tájékozhassuk magunkat. 

Értekezésemet a1 napi renden levő tárgyakra 
szorítom; 's legelsöbb is eldöntendőnek látom: 

1) A9 successio kérdését. Ez, a' minden jog 
és igazság legszélesbre terjesztett határain is ki-
vül eső — de bizonyos érdekek, és a1 hosszas 
gyakorlat állal fontossá vált kérdés — tömérdek 
toll-harczot támasztott $ mozgásba hozta a' kedé-
l y é é t , fellázította az indulatokat — 's nagy-hirü 
egyházi személyeket csábított a* személyeskedés 
hem irigylendő mezejére. Mindkét részről elmon-
dattak a' melleit- és elleni-okok; az utolsók ter-
mészetesen minden nyomadék nélkül, - mert az 
igazsággal szemben minden okok erőtlenek a'józan 
okosság előtt — 's mala causa patrocinio fit pejor. 
Kísérletek tétettek e' nyomasztó szükség-szülle 
gyermek eltemetésére: de erős férfivá nevelte 
volt már azt a szokás, 's a' bő adagban nyújtott 
pézsma még eddig a' sír mohától megmenté. Né-
melly egyes egyházmegyék ellenséges fellépte 
gyilkolási merénynek nézeteit; 's kézdi szék elég 
keservesen meg is lakolt érte de a' széki 
indítványban el van próbálva a' szelídebb út, az 
egyházmegyéknek újból tárgyalás végett kiadva 
— 's csak a' közzsinati megerősítő pecsét hiány-
zik a' szabad-választás életbe léptetésére nézve. 
Uraim! ne hímezzük, hámozzuk a' dolgot! valljuk 
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meg őszintén, hogy egyházi testületünkön .alig 
követtethetik el nagyobb igazságtalanság, mint 
ha a' successiót tovább is pártolás alatt tartjuk. 
Evangyéliom-ellenes állásunk elég soká tartott; 
's a1 nélkül, hogy ultramontan, vagy puseyisticus 
törekvésekre fajulnánk — illő lesz valahára meg-
ismernünk az igazságot, hogy ez által szabadokká 
legyünk. — Minden pap elölt tárva kell állani az 
egyházi hivatalok minden fokozatainak: gyáva az, 
ki az erre törekvés ösztönét keblében ne-n érzi! 
a' successio pedig — vagy az örökös hivatalos-
kodás — a' legnagyobb részre nézve álhághatlan 
gátul ál| e' szép ösztön valósulásának; 's megvan 
sértve azon örök igazság, hogy „a ' hivatalok, 
akár mint jótétemény, akár mint teher, a' törvény 
által meghatározandó időben szabad- választás által 
töltessenek be." [gazságot — szent igazságot kí-
vánunk mi tehát. Uraim ! kik a' successio eltörlé-
sével szabad választást sürgetünk, igazságot — 
és semmi mást. — 

Egyházi ügyeink közt a' napi renden levő 's 
az előbbinél nem csekélyebb fontosságú tárgy 

2) A képviseleti rendszer felállítása. E'tárgy 
is az ismeretes széki indítvány által jött köze-
lebbről szőnyegre, — mert a' régebb emelkedett 
szózatok minden eredmény nélkül hangzának el: 
's a' successio kérdésével e g y ü t t átalános tárgya-
lás, 's ez idei lnzzs'natra leendő vélemény-adás 
végett közöltetelt az egyházmegyékkei. Nem tu-
dom ugyan, milly szempontból fogák fel, 's minő 
eredménynyel tárgyaiák ez indítványt, — de hiszem, 
hogy, mint protestáns papokhoz i l l ő , jog és igaz-
ság szempontjából, meleg érzésekkel pártolók. 
Hiszen, ha polgári törvényes állásunk jelszava: 
„semmit rólunk nélkülünkennek egyházi éle-
tünkben is viszhangozní kell; most különösen, mi-
dőn, sz. Pál szavai szerint, ideje az álomból fel-
serkennünk. Eddigi közzsinatink — valljuk meg 
őszintén — alig valának e g y e b e k , mint hivafalos-
kodók —officialisok— gyűlései, m e l l y e k n ^ k a' sza-
bad-választás elleni harcza a' százados szokás 
vértje alatt könnyű, győzedelme bizonyos vala; & 
midőn az illy officialisok — esperes, és jegyző — 
a' zsinatról visszatértek. 3—4 hónap múlva szá-
moltak annyit és ugy, a' mennyit és a' hogy ne-
kik tetszett Ha tehát azt akarjuk, hogy közzsina-
tunk az összes egyházmegyék közvéleményének 
organuma legyen — melly nélkül nincs haladás, 
nincs reform—okvetetlen életbe kell léptetni a1 

képviseleti rendszert. Mihelyt egyszer a' succes-
sio eltöröltetik,'s a'papi testület (talán jobb vo'na, 
ha az egyházak is) szabad szózatolása jeleli ki a' 
hivataloskodókat; mihelyt azok — vagy e' czélns 
választott más papi egyének — utasításokkal jelen-
nek meg a' közzsinaton, 's felelőséggel tartoznak 
a' rájok bizott tárgyakbani hü eljárás iránt; mi-
helyt több idő fordíltatík a1 haladási reform kér-
dései megvitatására : — azonnal virradni fog az 
erdélyi ref. egyházra is a' jobban-lét üdvös haj-

nala, 's jog és igazság testvérileg karöltve bol-
dogítani fognak. És mivel igazság 's méltányos-
ság kívánják, a' világiak közöl is szabad-szózato-
lással kellene egy pár személyt minden egyház-
megyének hasonló utasítás- 's felelet terhével 
képviselőül választani, hogy igy több-oldalú vi-
tatás következéséül vesszen a' konkoly, maradjon 
és tenyésszék a* jó. 

Hosry ped g a1 reform kérdései megvitatására 
több idő jusson —múlhatatlan, hogy 

3) A' váló-perek vagy a' polgári törvény-
székekre áttétessenek, vagy egy püspöki szék 
alakittassék, melly azokat idö-koronként, teszem 
p.o. évenként négyszer, egybegyűlve ellássa. Én 
részemről ugy tekintvén a' házasságot, mint pol-
gári szerződést, mellynek tiszteletessé tételére a* 
vallás befolyása gyakorlatban van, több fontos 
okok-szülte meggyőződésem szerint ugy véleke-
dem, hogy e' szerződés felbontása inkább tartoz-
hatik a' polgári, mint az egyházi törvényszékekre. 
Az okokat nem Ismétlem, mert azokat t. Péterii 
Albert úr „Másik szó a' maga helyén'4 czimü 
iratában elég szépen és rendszeresen adá elő. 
Azonban ez eszme, meglehet, nem igen fog tetszeni 
t.collégáímnak, — mivel a'székezések alkalmával 
bekapni szokott innocens fundusainkat elveszíte-
nök, ha a1 váló-perek kezeink közöl kimennének, 
— aztán a' világi ügyészek (mint mondani szok-
ták) a' végetlenségig harczolnák a' peres felekel; 
(mintha bizony ez nálunk is sokszor meg nem es -
nék). Épen ezért nem vagyok ellene; alkottas-
sák egy püspöki szék, 's a1 közzsinat helyett ezen 
folyjanak le végitéletileg a' váló-perek. Három-
három egyházmegye világi és egyházi küldöttei 
a' fö.t. püspök úr elnöklete 's az egyházi főjegyző 
tollvitele alatt elégséges számúak lennének egy 
illy püspöki szék tartására; 's az itt ellátott váló-
perek csak folyamodás utján vitethetnének a 'köz-
zsinat elébe, — mint vitethetnek most is közzsina-
tunkról a' felséghez. Igy azon 8 —10 nap , mit 
rendesen a' váló-perek ellátása a' közzsinatokon 
elfoglal, megmaraszfatnék közigazgatási, haladási 
j a v a i t o k megvitatására, egyházi és iskolai j a -
vítások-#ekyizsgálása- 's életbe léptetésére. 'S 
valamint az egyházmegyéknek zsinati költségeik 
kevesebbek lennének — Ugy üdvös haladásuk bi-

zonyosb volna l ! ! 
Sürgető javítást kiván egyházi szerkezetünk-

ben továbbá 
4) Az egyházi látogatás. Nincs szükség hosz-

szas bizonyításra, hogy az egyházi látogatás ugy, 
mint az most nagy-részint véghez-megyen, mind 
erkölcsi, mind anyagi szempontból káros pap- és 
egyházakra nézve *). Vannak esperesek — lisz-
telet a' kivétei* érdemlöknek! kik a' Gelei kanon-
ja 88-dik § - á t betu/'ől betűre megtartva, pap és 

*) L. bővebben Pr. E. éi Jsk. W 1843-dik évi (olya** 
37-dik számát. 



hallgatók közt szóles mezőt nyitnak az egymás-
elleni panaszok keletkezésére: az egyházak cse-
kely jövedelmeit n pi- 's táplálék-díj Czíinek alatt 
felemésztik 1stb.; sokszor egész látogatásuk ered-
ménye csak annyi, hogy tisztába hofczák, miként 
egy 's más egyházban a' patrónus és gondár ur-
nái, vagy a' megyebiró- és pénztárnoknál egyne-
hány száz forint megrekedt — ha el nem veszeti?!! 
— Vájjon nem jobb-e az udvarhelyi egyházme-
gye követei által ezelőtt több évvel a' közzsinat 
elébe terjesztett 's onnan , mint tudom, a1 mélt. 
egyházi főtanácshoz hel\behagyás végett felkül-
dött azon tervet éleibe léptetni, hogy minden egy-
házmegyében állítassák fel egy-egy egyházme-
gyei tanács (tractuale Consistorium), mellynek 
feladata lenne az egyes egyházak szellemi, gaz-
dasági, erkölcsi állására, a' számadások pontos 
vitelére-iskolák haladása, vagy hanyatlásaira 'stb. 
'stb. ügyelni, szükség eseteiben gyűléseket tar 
tani 's ugy rendezni mindent, mint a1 keresztyén-
ség szelleme kívánja, hogy mindenek ékesen és 
szép renddel legyenek. Nem azt akarom én ezzel 
mondani, hogy az egyházi látogatások végkép és 
örökösön megszüntessenek; lehetnek esetek, mi-
dőn azokra egy 's más egyházban szükség van 
— — csak azt , hogy minden ok nélkül, minden 
egyházban, minden évben ne történjenek, ha-
nem csak akkor, midőn azok tartása bonyolodott 
egyházi ügyekre nézve nélkülözhetetlen. A' kö-
zönséges látogatás öt évre való szabásának (mint 
ez e' Lapok idézelt számában javalltafotl) ellensége 
nem vagyok —; csak minden esetre a1 88-ik ká-
non kérdéseit mellőzendőknek hiszem És ezeket 
sem magamért; mert erkölcsi 's hivatalos köte-
lességeim teljesítésére nézve semmi feladástól 
nem rettegek,— hanem hivatalos társaimért, kik-
ről tudom , hogy sokszor ármánynak áldozatiul 
esnek e l l ! ! 

Sürgető javítást kiván 
5) A1 papi özvegyi pénztár állapotja ! Több 

éve , hogy az egyes egyházmegyék tervezgetik 
ezt; 's egynehánynak sükerült is ugy, a 'hogy , 
életbe léptetni. De én ugy tartom, mivel az el-
darabolt erők czélra bajosan vezetnek, azok egye-
sítése pedig bámulatos csudákat tehet, — jó lenne 
ez ÖrÖk-igazságot az özvegyi pénztár alapítására 
nézve is követni, 's az egyes egyházmegyékben 
létező, vagy létezendő öszvegeket egy nagy 
egészszé olvasztani, melly a' mélt. egyházi főta-
nács pénztárnoka keze alatt, évenként száztulizva, 
rövid idő alatt elég erős lenne a' papi Özvegyek 
nyugpénzét kiállani. Tervem igen röviden ez: 
Erdélyi reformált anyaszentegyházunkban talál-
tatik körül-belöl 500 egyház, tehát ugyanannyi's 
valamivel még több pap. Ezek közöl teszek lOOat, 
kik 10,—százat, kik 5,— és300at, kik 2 pgő ftot 
évenként szeretteik sorsa biztosítása végett ál-
dozhatnak. — így már a' legelső évben — vajha 
?z a' legközelebbi lenne ! — 2100 pforint tőkénk 

lenne, melly tíz évi hü kezelés után 25000 pftra 
nevekednék; 's ide számítva azon 18000 pftot, 
melly néhány év alatt abból jőne be, ha minden 
új pap hivatalos jövedelmének %ét e' pénztárba 
két év alatt kész pénzül befizetni köteles volna; 
mit ismét csak csekély számítással az első osztá-
lyunknál 100 — a' másodiknál 50 — a'harmadik-
nál 10 pftra leszek — ezekből 30—40 év alatt 
olly szép öszveg gyűlne össze, melly bői, a' hozzá-
járulás mértéke szerint, tisztességes nyugpénz tel-
nék ki. — Fel kellene tehát a' közelebbi közzsi-
naton szólítani— nemcsák, de kötelességévé ten-
ni minden papnak , hogy e' magában véve cse-
kély, de idővel áldást árasztó öszveget a' köze-
lebbi év elején befizetni tartozzék; a1 m. egyházi 
főtanács kegyeskedendik ezt pénztárnoka által 
kezeitelni megengedni , 's a1 közmegnyugtatás 
végetl, minden év végével, a' bevételek- 's kia-
dásokról egy átalános kimutatást tétetni, millyen 
az ezüst garasokrólí. Meg kellene pedig azt is 
határozni, hogy senki addig papságot nem fogad-
hat el, míg azon kötelezésnek is alá nem írja ne-
vét, hogy hivatala első évi jövedelmének % - é t 
az általam kitett — vagy egy bölcsebb számítás 
szerint meghatározandó mennyiségben lefizeti, 
ahoz tartozó évenkénti járulékaival. — Magok a' 
jövedelmesebb egyházak is megnyithatnák e'szent 
czélra pénztáraikat; a' közjóra gazdagabb gyü-
möicsözésü lenne adományuk, mint czéltalan ra -
kásra halmozása a' kötleveleknek !! 

T. paplársaim ! figyelmezzetek e1 szavakra; 
's ha családotokat, maradékaitokat biztosítni kí-
vánjátok a' nyomasztó szükségtől — a' legköze-
lebbi e.megyei gyűléseken adjátok utasításul hi-
vatalnokaitoknak, hogy e1 lerv életbe léptetését 
sürgessék az idei közzsinaton, — de az Istenért! 
ne bízzák választmányra a' dolgot, mert ez utón 
ad graecas calendas halad — holott égbekiáltó 
vétek lön eddigi hanyagságunk is e' tárgyban. 

Ne mondja pedig senki, hogy számításom 
igen nagy, vagy terhelő. Hiszen a' mennyire 
egyházaink állását ismerem — erre pedig jócska 
adatim vannak — száz egyház papja bekap éven-
ként 400 's azon felüli pftot, száznál több 200 — 
's egy sincs alábbvaló 40 pft jövedelműnél egy-
házaink közt; és már e'jövedelmek ' /4-ét két év 
alatt befizetni nem nagy megerőtetés — az éven-
kénti után-pótlás meg sem érezhető. Csak az Is-
tenért! ne legyünk önzők, ne pillanat gyerme-
kei , kik a" közjót, a' jövő kor boldogságát felál-
dozzuk parányiságunknak 1 Gyáva önző az , ki 
gyümölcsfáit csak addig ülteti, míg reméli, hogy 
terméseit maga élvezheti: gyermekeink, unokáink 
vannak és lesznek — 's nem szivünk véréből va-
lók-e azok is? ne tegyünk-e érettek is annyit, 
a' mennyit erőnk áldozat nélkül is megbír? !!! 

Egyházi dolgaink közt elhatározandó továbbá 
6) Az iskola-mesterek egyházmegyei gyűlése-

ken való megjelenésének tartozása 's szózatolási 



joga. Erre a' legelső lépést a' sepsi egyházmegye 
tévé közelebbről; de szerencsére mielőtt e' nálunk 
idétlen gyermek erőre kapott, 's maga a ' t i s z -
telt egyházmegye vágtató haladásának kárát t a -
pasztalta volna: a' közzsinat által meggátollaték 
fejlődése. És igen helyesen! mert nincs szükség 
rendre járnom t. collegáimat, megkérdeni a1 v i -
szonyt, mellyben mestereinkkel állanak, — a' ko-
ronként feltűnő panaszok eléggé bizonyítják, 
bogy e' viszony nagyobbára ellenséges — tehát 
a ' mesteri kar a' papinak in concreto nem legszi-
vesb barátja. 'S hiszik-e a' sepsi t. atyafiak, hogy 
a* gyűléseken összesimulnak? hogy egy czélra, a' 
közjóra lelkesülve viszhangozni fogják e' kor ha-
ladást igénylő szózatát, 's megszűnnek ármány-
kodni egymás és papjaik ellen? Az ö hitök 
tartsa meg őket! — A' mit t. B. S. úr e* la-
pok mult évi 39-dik számában ir a' mesterkar 
dicséretére, hogy t. i azok „hideg kebleinket egy 
szent hymnus melodiás concertjében hálára eme-
lik", ,,e' szép hazának gyenge gyermekeiből ki-
rá ly- , hon-, szabadság- 's jogszerető polgárokat 
nevelni kötelesek" 'stb. — — ezek igen szép 
hangok, 's egy tanító eszményét ízléssel rajzolják, 
— de a' gyakorlati élet kigúnyolja e' költői sza-
vakat ; 's ha mondanám t. B. S. urnák: tegye 
szivére kezét 's vallja meg: egyházmegyéje taní-
tói közt hányadik, ki magát e' szép szókra érde-
mesítette? habozva nézne körül, *s kettőt-hármat 
kivéve, — kiket én is tisztelek — kénytelen volna 
megvallani, hogy a' nagyobb rész tudományos 
ismereteiben ma is csak ott áll, hol állott iskolá-
ból lett kijövetelekor, — ha még abból nem is fe -
lejtett? — Porosz- és más országokban másként 
állanak az iskola-tanítók, az igaz; de mások is ám 
azok; rendesen akadémikusok, 's az egyházi pá-
lya minden fokozati nyitvák elöttök. Nálunk egy 
század alatt sem lesz egy mesterből pap, — miért? 
a' felelettel adós maradok. Aztán annak, hogy 
velünk ugyanazon egyházi törvények alatt van-
nak, talán nem szükséges következése, hogy 
mindenben egyenlő jogokkal is bírjanak. Ezt nem 
hiszem, hogy t. B. S. úr is szeretné! — Én r é -
szemről igy vélekedem e' tárgyban: mihelyt a* 
mesteri kar nem a' poroszhonihoz hasonló, — erről 
legtöbben csak olvastunk, vagy hallottunk, de 
nem láttuk — hanem legalább a' kor kívánatit ki-
elégítő kiképzéssel ellátva lesz; mihelyt nem a' 
rhetorica vagy poesis, hanem egy e' végre ala-
kulandó seminariumból (millyen legközelebb az 
enyedicollegium mellett állhatna fel) szigorú vizs-
gálat után kilépve foglalják el hivatalukat, 's ott 
tesznek a hon oltárára áldozatot, mennyi egyéni 
erejöktöl kitelik, — mihelyt, mondom, ezek meg-
lesznek: nem tekintve barátja-e vagy ellensége 
papjának? (mert, valljuk meg, mi is sokszor mél-
tatlanul bánunk mestereinkkel) azonnal szózato-
mat adom, hogy a' mesteri kar is, mint szintén a' 
papi, az egyh.megyei gyűléseken szózatolási jog-

gal bírjon. Addig azonban megelégedném azzal, 
— minek ellenkezőjére tán egy egyházmegye 
sem mutat példát, — hogy a' mesterikar is megje-
lenhessék a' részletes zsinatokon, ott tanácskozási 
szabad szózattal, egy *s más tárgyak feletti indít— 
ványozhatás jogával birjon. Többre mtnni jelen 
körülményeink közt még nem látom tanácsosnak, 

| hacsak egyházmegyei életünkben szántszándékkal 
harcz-háborút kezdeni nem akarunk. 

Még csak egy van, miről nézetemet a 'nyilvá-
nosság ez áldott korában elmondanom feljogosí-
tottnak érzem magamat, és ez 

7) Az egyházmegyei könyvtárak felállítása. 
Egyik természeti tulajdonom a* dolgok egyenes 
előadása — 's ezért sokszor nem is messze járt 
fejemtől a' betörésére irányzott kő — e' tárgyban 

'is tehát egyenesen kívánok szólani. — Tagadni 
!nem lehet, miként falusi papjaink legnagyobb r é -
szének könyvtára a Hunyadi, Lengyel, Iíolmár, 
Kis Ádám, Pap István 'stb. egyházi beszédeiből 
áll — 's tudok példát, hogy némelly papok má-
soktól állalvetövel hordják a' predikácziókat — 
(persze ezt meg is szolgálják választási alkalmak-
kor); — mindez lelki szegénységre mutat, 's talán 
ideje volna már, hogy az illy gépszerű szolgála-
toknak, mások tollaivali ékesgetéseknek valahára 
vége-vetessék, 's saját elmélet utján készülnének 
az egyházi beszédek. E' végre nincs czél ra-ve-
zetöbb, mint az egyházmegyei könyvtárak felállí-
tása. Szegények vagyunk mi erdélyi ref. papokul 
nagy-részben annyira, hogy saját testünktől kell 
a'legszükségesebbeket megvonnunk, ha évenként 
csak egy pár jó könyvet kívánunk szerezni, — arra 
pedig, hogy az idővel párhuzamban haladjunk sa-
ját erőnkön , épen tehetetlenek. Legtöbb pap-
jaink egész éltökben beérik az iskoláikból kivitt 
könyveikkel, — hogy és miként haladhatni hát? 
Csak ugy, t. atyafiak, ha köz-költségen egyház-
megyei könyvtárakat alkotunk. Tegyen minden 
pap és iskolamester évenként csak 20 p.krt, és 
meglátjuk, nem sok idő múlva százakat meghaladó 
könyveink lesznek, belölök a'szellemi haszon kö-
zönségesen Kiáradandó. - Egyházi életünk egyet-
len organuma a' Prot. E. és Isk. Lap, de ennek 
számára is nem egyszer szólalt meg a' halál-csen-
getyü részvétlenségünk miatt. Hála istennek, láb— 
badoz a 'kedves beteg! oh, vajha létezése hosszas 
és virágzó lenne!! Ez azonban ismét csak ugy 
elérhető, ha a*lelkesülés egyházmegyéinkben na-
gyobb és tartósb lesz, mint vala az udvarhelyiben, 
melly a' mult évben 4 példányban járatá e' Lapot, 
és az idén — mint értesülve vagyok — egészen 
felhagya azzal. Egyes pnpok erszénye bajosan 
birjameg, minden olcsóság mellett is, ennek foly-
tonos jártatását: de az egyházi kerületek összes 
személyzete egy, két, sőt több példányok meg-
rendelésére is alkalmas — csak ne sajnáljunk 
egy kis áldozatot. Fel tehát, t. atyaliak! a' rész-
vétlenség lélekölő álmából! nyissuk meg erszé-



nyeinket önszellemi művelődésünk előmozdítására 
— 's legközelebbről egyesüljünk egyházmegyei 
könyvtárak létesítésére, a' Prot. E. és ísk. Lap 
pártolására! Ezt nemcsak saját hasznunk — ezt az 
emberiség nemesedése kívánja; hiszen mi e' föld 
savai vagyunk, 's ha a' só megizetlenül, mivel 
sózatik aztán meg? Máté V. 13. 

Ezek, véleményem szerint, egyházi életünkben 
a* sürgető javítást 's felsőbb elhatározást kivánó 
tárgyak. Mellyeket korántsem írói viszketegség-
böl tárék fel a' t. cz. olvasó közönség előtt, ha-
nem, mivel huzamos idő óla hasztalan várván egy 
avatottabb toll fejtegetéseit — gyengeségem é r -
zete mellett is, felhívottnak érzettem magam egy-
szer ü nézetim közlésére, mellyek egyike bárha 
elfogadtatik, erre szentelt munkásságomat eléggé 
jutalmazottnak tartom. — Tollam, meglehet, sok 
helyt éles, szavam elevenbe vágó vala: de figyel-
meteket ne erre, hanem az alattok fekvő igazsá-
gokra fordítsátok; 's legyetek meggyőződve 
hogy minden önségen felül-emelkedve, egyedül 
anyaszentegyházunk javát tartám szemeim előtt. 
Egyébiránt ki jobbat tud, mondja el — 's én örö-
mest lemondok nézetimröl. 

F á b i á n D á n i e l , 
kézdi-vásárhelyi ref. pap. 

Protestáns egyházi uta«StÁ«t i l let i 
töredékes nézetek* 

Az egyházban, a' népet *s hivatalnokokat, 
meg lehet, söt meg kell előadás világosságáért — 
hierarchiai czélzás nélkül — különböztetni egy-
mástól. Az egyházban szükségesek, a' magából 
maga által választatott 's utasíttatott, különféle, fo 
kozatos hivatalnokok, — szükségesek a' népnek 
's hivatalnokoknak egymáshoz 's mindkettőjök-
nek a' közös egyházhoz való viszonyaikat meg-
határozó alkotványos, sarkalatos törvények. Men-
nél többet bízott ezekben az egyház hivatalno-
kaira , mennél szabatosabbak 's kifejlettebbek 
ezek, mennél conservativebb stabilismus uralkodik 
bennök: annál kevesebb joga 's szüksége van az 
egyháznak arra , hogy hivatalnokait időről időre 
utasítsa. 

Hogy a' prot. egyházban a' hivatalnokok a' 
népé, 's hogy azok vannak ezért , nem ez azok-
ért , senki sem tagadhatja; e' szerint azt sem, 
hogy a' prot. népnek hivatalnokai utasítására joga 
van. Hivatalnok pedig a' prot. egyházban, ki a' 
néptől egyenesen vagy közvetve választatott 's 
megbízatott, annak képében 's a' helyett munkál-
kodni, az összes vagy egyes egyháznak hosszabb 
vagy rövidebb ideig értelmi vagy lelki szolgála-
tot tenni. Minden hivatalnok képviselő, 's kisza-
bott tiszte: utasítás széles értelemben. Képviselő 
szoros értelemben az a' hivatalnok, ki gyűlésre 
vagy más különös eljárásra követül küldetik, 
's az ez elébe iratolt teendő, utasítás szoros 

értelemben. A' hivatalnokok is ben vágynák az 
egyházban, és nem kívüle, akár fölötte, akár 
alatta; ezeket sem lehet hát az utasitás-készi-
tésböl kizárni; mert ez az egyházból való ki-
rekesztéssel vagy egyházi halálra kárhozlalás-
sal felérő lealacsonyíttatásuk volna. Ollyan hiva-
talnokoknak, kiket akár a' nép rekesztett ki maga 
közöl, akár magok szakasztották külön magokat 
egy casttá, nincs közéletök, nincs állandó bátor-
ságos állásuk, habár bureaukratiát, hierarchiát 
alkottak *s absolulismusra verekedtek is egy-idöre. 
Ollyanok ők ekkor a'nép testén, mint élősdi moha, 
mint gyöngy-ág a' fán, — a' fa nedvét ellop-
ják, a' fát elölik, de önhalálukat is ugyanakkor 
siettetik, állásukat veszélyeztetik. A' hivatalnokok 
a' néppel együtt az Isten öröksége, országa 's 
egyháza, — ha egymással ész 's szív szerint 
összeforradva forrasztatnak a' kősziklához: akkor 
nem vehetnek rajtok a* pokol kapui diadalmat. Igaz 
ugyan, hogy a' nép lemondhatna utasítási jogáról, 
's állhatna egész utasítása, egyszer mindenkorra, 
csak ebből a' bizodalom, szóból: tegyétek, hivatal-
nokok ! a' mit hasznosnak ítéltek az egyház j a -
vára: de ennyire még a' nép el nem felejtkezett 
magáról soha, szabadsága drágább, a' zsarnokság 
félelmesebb előtte, mintsem illy gyanútlan bizo-
dalommal vetette volna magát önkényt néhányak 
karjaikba, 's hivatalnokait i ly független 's korlát-
lan hatalommal ültette volna maga fölé. 

A' prot. egyház, papjait nemcsak tanító, ha-
nem igazgató hivatalnokaivá is választolta, de 
egyik tekintetben sem mondott le utasítási jogá-
ról, mindenik tekintetben kötve hisz nekik. Meg-
köti őket bibliával, hitvallásokkal, kánonokkal 's 
ezekre tett esküvel. Az igazgatásra nézve, világi 
férfiakat rendel melléjök igazgató-társakul, — 's 
még igy is fél attól, hogy az összeszövetkezhető 
papi 's világi oligarchia által el ne nyomattassék, 
azért utasítással látja el a' kétféle elemből álló 
igazgató testületet is, időről időre. 

A' legjobb utasítás egyházunkra nézve bizo-
nyosan az, melly prot. szellemű, t. i. a1 sz. Írás-
sal 's okossággal megegyező. Az utasítás-készí-
tésnek pedig legjobb módja az volna, ha előbb 
készíttetnék az, mintsem a' hivatalnok — kinek 
szól — választatnék. 

A' prot. egyházban sok időszerinti utasításra 
van szükség, mert haladás a' czélja, 's szabadsá-
gát féltve, korlátlan hatalmat maga felett senkinek 
sem adott, e1 mellett szabatos és kifejlett törvény-* 
könyve sincs. De annál inkább lehelne kevesíteni 
az utasításokat, mennél inkább bebizonyítják a' 
papok, hogy ők az Űr nyáján uralkodni nem akar-
nak, — nem is uralkodhatnának világi igazgató-
társaik miatt, kik őket egyensúlyozzák, — 's 
ezekkel együtt sem uralkodhatnának, mert akkor 
megszűnnének ők protestánsok lenni, — azon 
fölül, a' népnek hivatalnok-választási jogából fo-
lyó letételi joga is zabola. Hanem mind e1 mellett 



is, hogy egészen utasítás nélkül, avvagy csupa ál-
talános bizodalmi utasílással szolgáljanak minden-
kor, mindenben, minden prot. egyházi hivatalno-
kok, azt nem lehet javasolni. Azonban , valamint 
veszedelmes hinni is, nem hinni is: ugy vesze-
delmes utasítni is, nem utasítni is. Ha utasítjuk — 
's pedig részletesen — követünket, megkötjük öt, 
's a' tanácskozás alatt kifejlett jobb vélemény el-
fogadásában és a1 fordult környülállásokhoz való 
szabad maga-alkalmazásában gátoljuk; ha nem 
utasítjuk, bizodalrminkkal — tévedésből vagyon 
zésböl — visszaélhet. *) Hogy segítsünk a1 

dolgon? Erős lábra állíttatott elvekkel, — szaba-
tos, világos, kimerítő törvénykönyvvel, — a' 
törvény gyakori változtatása viszketegségének 
elfojtásával, — aT törvény-rögtönözés kerülésé-
vel , - a' gyűlésen előjövendő fontosabb t á r -
gyaknak gyüíekezetenkénti kihirdetésével, 's 
azoknak az alsóbb forumokon 'saz irodalom ítélő-
székén való jól meghányásával, — a gondosan 
választatott követnek ellenöröztetésével 's fele-
lősségével, — végre a1 részletes utasításnak 's 
bizodalomnak ügyes párosításával. Vallásos és jó 
erkölcsű követ több bizodalmat érdemel, mint 
ennél tudósabb, ékesebb-szóló, rangosabb, de 
vallástalan 's erkölcstelen. Ki tulajdon házánál 
nem tud elöjárni , mimódon igazgathatja Isten 
egyházát? Mivel nem tehet a' hivatalnok ollyan 
kárt a' közönségnek utasítás mellett, mint a' nél-
kül, — legalább votanti non fit injuria, 's ennél-
fogva az utasítók és utasíttattak, az igazgatók és 
igazgattattak közötti háborúságok eltávoztatnak: 
utasíttassanak a1 hivatalnokok minden nemeik. 

Azt tartják némelly természetvizsgálók, hogy 
a' nap teste sötét, 's csak kívüle, körülte van a' 
fénykör, melly a' nap képében tündöklik; abban 
pedig mindnyájan megegyeznek, hogy a' napban 
sötét foltok vágynák, de azokat a' világos részek 
fényözöne a' puszta szem elöl elrejti. Igy van az 
utasításra nézve a' nép, melly egész tömegben 
alkalmatlan utasítás-készítésre. A1 közjó kívánja, 
hogy a' nép a'maga jelesebbjeire bizza ezen fog-
lalatosságot , — igy jelesebbjei világossága által 
elfedeztetnek sötétségei, foltjai, hiányosságai, 
mellyek különben szembetűnnének. Van tó, melly 
maga, a' benne levő szirtek, zátonyok, lápok 's 
bozótok miatt, hajózhatatlan; de a' belőle csator-
nára vett 's lecsapolt víz hajókázható; igy a' nép 
csak választatott jelesebbjei — mint kifolyásai — 
által utasíthat és igazgathat. A' széles értelemben 
veit nép-uralkodás nem egyéb volna, mint anarchia. 
A' nép, melly utasítási *s önigazgatási jogát jele-
sebbjeire — választási joga megtartása mellett — 
át nem ruházza időről időre, azon hajó sorsára jut, 
mellyen többen levén a'gyermekek, mint az érett 
férfiak, azok foglalják el az evezőket, vitorlakö-

'") Mind ez, mutató nomiae, ált, a' papok hittaui utasítá-
sukról is. 

teleket, árboezot, vasmacskát, kormányt, 's ide 
közel sem eresztik a' tapasztalt erős útitársakat, 
— és a' hajót, tudatlanságukkal, erötlenségökkel, 
pajkosságukkal sülyedés veszedelmébe hozzák. 
A'nem kiváltságos vagy született, hanem válasz-
tatott aristokratia az okosságnak ártatlan 's bol-
dogító sugallata. Ha a' népnek alsó-fokú 's köze-
lebbi hivatalnokainak maga közöl leendő egyenes 
választására való joga megvan: ugy a' legjobb 
alkot ványa 's teljes — magához való — sza-
badsága van, mert maga választatottai's ezeknek 
választatottai által igazgattatik fokonként, 's mert 
minden választó qualificálhatja magát választatan-
dóvá. Igen elfelejtkeznek a' prot. egyház javáról 
azok, kik minden egyes gyülekezetben a' nép-
gyűlést nemcsak helybeli prosbyterium-válasz-
tásra, hanem a' felsőbb gyűlésekhez való utasítás-
készítésre is fel akarják hatalmazni. Ez utóbbi, 
kés gyermek kezében, a 'prot . haladás gá t ja ' s 
botránkozás köve, az értelmiségnek a'sokaság 
lábai alá dobása, hogy ellapodtassék. 

Ezen nézetek szerint kérem vétetni az egy-
házi utasítást mindenütt, valahol csak e' lapokban 
eddig közöltetett czikkeimben, magam értelmében 
említtetett. Ohajlcm végre, hogy ezen töredékes 
nézetek, a' systematicus főket az egyházi utasítás 
philosophiája kidolgozására figyelmeztessék 's 
ébresszék. N é m e t J á n o s . 

Duplica a' impeínökség íárgyában. 
Gyengébb replicátalig olvasott valaki, mint a' 

Prot. Egyh. 's Isk. Lap f. é 5-dik számában fog-
lalt „replica a'papelnökség tárgyában" czimü é r -
tekezésben, 's valóhan elolvasása után csudálnom 
kellett volna a' t. cz. szerkesztőséget, hogy illy 
czikkeket becses lapjának hasábjaiba befogadni 
méltóztatik, ha nem jött volna eszembe jeles ta-
pintata, miszerint ellenmondások 's tagadások ál-
tal, bármilly alaptalanok legyenek is azok, az 
igazságot csak felderíteni 's nagyobb fényben ki-
tüntetni akarja. 'S e' szerint Omicron úr, ki hogy 
mind az ügyészetben, mind pedig az irodalomban 
csak omicron és nem ómega, a'mint replicájának 
minden szavából kiviláglik, hiába igyekszik a' 
papelnökségröli vitát agyonverni, és ezen szavai-
val: „legyen is e' Lapban az evang. papok elnök-
ségéről ennyi elég" annak véget-vetni. Nem elég 
biz az illyen replicával, millyet 0 úr tud irni, ha 
nem ollyanokkal, mellyek szenvedély nélkül, nem 
bunkót okok ellen állítanak, hanem okokat okokkal, 
kiforgatni és megezáfolni igyekeznek: különben az 
olly bunkó-modorú replicák hasonlítnak azon kö-
vekhez, mellyeket a' farizeusok, Ján. 8. 59. sze-
rint, Jézusra szórtak, midőn igazságos szavait más-
képen megezáfolni nem tudták. Én a' papelnök-
séget támogattam először a' szerint Írásból 's 
megmutattam: miként az maga Idvezilönk világos 
szavaiból is következtethető. Mikép czáfolta azt 



meg 0. úr? mondja ugyan , hogy azt derekasan| 
megczáfolhatni a' szentírás sok helyeiből is. De a' 
sok közöl lessék előhozni csak egyel is! Bizonyo-
san a' szerző nem voll pap , bármennyire akarja 
is azt stylusa állal velünk elhitetni („mi ellenben 
magyarhoni prot. lelkészek"), mert Máté 20, 25. 
sem tudta idézni, a1 hol igaz, hogy alázatosságra, 
vagyis inkább rangegyenlőségre utasítja tanítvá-
nyait Jézus, de—és ezt jól jegyezzük meg. — ma-
gok közölt, nem tanítványaikkal való viszonyaikra 
nézve; 's nem mondja, mit elébbi szavainál fog-
va: „nem felebb-való a' tanítvány az ö tanítója 
nál" Máté 10, 24. nem is szólhatott, p. o. igy: 
tanítványaitok közölt legyetek utolsók 's mint ta-
nítók, ne merészeljetek követelni semmi elnöksé-
get , — különben is minden e' tárgyra vonatkozó 
szavai Jézusnak, hely 's idő szerinti mondalékok 
— dicta Iocalia et temporalia — levén. Igenis, 
Jézus eme szavai szerint alázatosoknak kell len-
rriök a' papoknak, a' mint minden elnöknek is, le-
gyen az egyházi vagy világi: de azért azt, mi 
őket isteni és emberi jognál fogva illeti, minden-
kor bátran követelhetik. 'S hogy a' papokat illeti 
az elnökség, én azt bemutattam nemcsak a' 
szentírásból, de a1 reformatio szelleméből, ho-
nunkban folytatott gyakorlatból, tovább az ész-
szerüség és méltánylás kivánatiból, véglére pe-
dig a' haladás és tökéletesség eredményeiből is, 
's ha 0. úr jó replicát akart írni, tehát kötelessé-
ge volt az általam előhozott tárnokokat sorban 
o 
megczáfolni, 's megmutatni azt, mikép a' papot 
sem a' szentírás, sem a' folvvásti gyakorlat 'sbt. 
szerint nem illeti az elnökség. De mikép czáfolja 
meg ezen okaimat 0. úr? amúgy mikronul, mel-
lőzve az okok czáfolását, részint hamis állítással, 
részint rabulisticai fogássál. Hamisan állítja azt, 
hogy én a' históriából elég példákat idéztem fel, 
hogy egyházgyülésekben világiak és nem papok 
elnököltek. Ez nem igaz, mertén csak kettőt hoz-
tam elő, őszintén akarván előhozni mindent, mi a' 
dolog felvilágosítására tartozik: de ezen példán 
sem, annak különös, az értekezésemben megjegy-
zett körülményeinél fogva, nyargalhat 0. úr. 
Hogy a' lelkészek képessége az elnökösködésre 
praxisban igen gyarlón bizonyúl be, a ' mint 0. úr 
állítja; az igaz lehet annyiban, hogy a1 papok az 
elnökösködésböl a' világiak által egészen kiszorí-
tattak, 's miatlok szóhoz sem juthatnak: de bez-
zeg bebizonyult akkor, midőn még magok a' pa-
pok elnökösködtek 's világi elnökökről az egy-
házban szó sem volt, 's a' mikor is egyházaink 
jobb rendben találtattak, mint sok helyütt találtat-
nak mostan. Különben parlamentáris ügyesség 
nélkül is lehet egy jó-fejü és szivü, a'mellett val-
lásos és jó-lelkiösmeretü férfiú jó elnök, a' mint 
azt illyen tulajdonságú világi férfiak is önpéldaiklial 
tanúsították. Mellékesen legyen e' helyütt mondva, 
hogy mi ismerünk világi elnököket a1 világi testüle-
tekben is, kik irott beszédeiket setn képesek, még 

pedig papírból, jól elmondani. És mikép történik az, 
hogy ref. atyánkfiainál első helyen elnököl a1 papi 
személy? Hogy a' papok egyházaiknak elnökei 
nem lehetnek, mert egyházaik által fizettetnek, 
az egy nem sikerült rabulislicus fogás, min, tu-
dom, hogy sok papi ellenség nyargalni szokott, 's 
midőn ahoz 0. úr még a'pap és egyház közti con-
ventiot emlegeti, egyházunk iránti tiszteletlensé-
get tanúsít, 's az egész replicájában nem mutatta 
meg olly világosan foga fejérét, mint akkor, 
midőn mondja, hogy a'papok conventiora hivattat-
nak. Kibúvott a1 szög a' zsákból, 's ha az állana, 
hogy a' papok egyházaikban nem elnökölhetnek, 
mert azoktól választatnak és fizettetnek: akkor az 
alispán sem elnökölhet a' vármegyében, kivált ha 
az adó a' nemesekre is rovatik. Sőt mi ellen vé -
leményképen azt mondhatjuk, hogy világi egyén 
az egyházi gyűlésben nem elnökölhet: miért ? 
azért, mert nincs fizetése, mert csak tiszteletbeli 
hivatalnoka az egyháznak, szinte ugy, mint a' 
vármegyei gyűléseknél nem elnökölhet a1 tiszte-
letbeli alispán, midőn rendes fizetéses alispánja 
van. Az sem igaz, mit ellenvéleményének bebizo-
nyítására felhozott 0. úr, hogy t. i. a' német prot. 
külföldön jobbára mindenütt az ev. lelkészek s tá-
tusi kincstárból fizettetnek. 0. úr aligha volt Né-
methonban; van ott sok patronatus egyház is, a' 
mellyben mind a' mellett még is a' pap elnököl. 
Hogy világi uraink az egyházi elnökségről nem 
nyilatkoztak, arról én nem tehetek; különben ha 
nyilatkoztak volna is, teszem, a' világi elnökség 
mellett, tehát azt lehetne reá felelni, mint 0. úr a' 
a' papok nyilatkozására mond, t. i. hogy vélemé-
nyök saját ügyökben nem érvényes. Megjegy-
zésre méltó itt még az is, hogy az igazság meg-
határozásánál nem arra megy ki a' dolog, hogy 
ki? de ki mit mond? Elég tehát, hogy nyilatkoz-
tak a' pap-elnökség felett a' dologhoz értök, tehát 
illetékes birák, és nyilatkoztak ugy , hogy nyi-
latkozásaikat fontos és még eddig ki nem forga-
tott okokkal bebizonyították. 0. úrnak abbeli ta-
nácsára, hogy az elnökségre-vágyást nekünk pa-
poknak szájunkba sem kell venni, csudálom a' 
szép meggyözödési okot, mintha az Törökország-
ból jöne. Sőt ellenkezőleg, édes 0. uram! az egy-
házi elnökséget, minden oldaláról, alaposan és 
férfiasan meg kell vitatnunk most a' zsinatot előké-
szítő korszakban 's ha azt megteendjük, remény-
lem, hogy mi magyarhoni protestánsok nem tü-
rendjíik továbbá a'codex polonicusból zsinati tör-
vényeink közé becsúszott ama minden jó prot. által 
kárhoztatott határzatot Par. 1 Can. 11, miszerint 
régimén ecclesiasticumex consvetudine et utilitate 
ecclesiarum, pro more recepto, Ministerio quoque 
deferlur. 0 . urnák azon tanácsát sem fogad haljuk el, 
miszerint legjobbnak tartja az elnökségre vágyást 
világi urainknak hagyni. Nem hagyjuk biz azt,kivált 
addig, mig ollyan világi felügyelőink leendnek, 
millyeneknek botrányos példáit értekezésemben 



felsoroltam, a" mellyek azonban nem egészen he-
lyeselhető okoknál fogva, a' szerkesztőség által ab-
ból kihagyattak. 0. úr véleményére végtére, mi-
szerint hiszi, hogy a' papi elnökséget vitatni, leg-
alább most még, nemcsak becsületünkre nem vá-
lik, hanem hierarchiai gőgöt gyanittat, kevély 
szegénységet hirdet és nevetséges: hideg vérrel, 
de megvetöleg azt adom tudtára 0 . úrnak, hogy 
a" papi elnökséget vitatni nemcsak papi becsü-
letünkre válik, mert szégyen némelly papokra, 
kik a' kürarchiai elveknek rabszolgailag a'reájok 
bizott egyházak kárával bókolnak, de egyházunk 
legszentebb érdekében fekszik; hogy továbbá ko-
runk , melly discussionak kora, megkívánja, söt 
sürgeti azt, hogy azok, kik minden alapos ok hiá-
nyával csupa ráfogásokkal, gyanúsításokkal és 
gőgös parancsokkal a' papelnökség ellen harczol-
nak, kyrarchiát gyaníttatnak, irodalmi és vallás 
*s egyházi dolgokba ni szegénységet 's azok iránti 
tiszteletlenséget hirdetnek; a' kevély papi sze -
génységre nézve, hogy a' szegénység fogalma 
relatív fogalom, 's vannak lelkészek, kik cse-
kély fizetésök mellett, keresztény takarékos-
ságuknál fogva gazdagok: ellenben vannak vi-
lágiak i s , kik bő jövedelmök ellenére csődre 
kerülnek; hogy a' papelnökség vitatása nem új 
eszme, hanem már az 1791-ben tartatott zsina-
ton megpendíttetett és hasonló okokkal, mintáz 
enyémek, támogattatott, *s hogy az elnökségi ano' 
maliák ellen ujabb időben is panaszok emeltettek, 
mint teszem a' Wirren und Zerwurfnisse in Un-
garn czimü röpiratban, T. Hoics Sámuel úr a" 
Prot. Egyh. 's Isk. Lap tavali folyamában foglalt 
„pártfogók és felügyelök" czimü czikkében, Fáy 
András úr Óramutatójában 'sat.; 's nem is hiszem 
azt, hogy én becsületemben veszítettem volna a' 
tudós és részrehajlatlan férfiak előtt azért, mert a* 
pap elnökség tárgyalásába bocsátkoztam, *s az 
ikerelnökségrőli vitatkozást mellőzve, nem a solo 
papelnökséget pártoltam, csak azt vitattam, hogy 
az egyházi elnökség illeti az egyházi személyt 
vagyis a' papot, *) hanem hamarább 0 . úr, ki ha 
tiszta szándéka lett volna, nyomorú görög köpeny 
alá nem búvik, hanem nyilt sisakkal előlép, midőn 
illy vagdalásokkal harczol, tehát egy eategoriába 
teszi magát azon felügyelővel, kiről Hoics Sámuel 
úr, idézett czikkéuek végén megjegyzé, hogy 
miután az a'paptól a'helybeli gyülésbeni elnökös-
ködést meg akarta tagadni, azt nem egyébnek, 
hanem — telenségének tulajdonítani kell, 's ma -
gára felidézte azon latin mondást: si tacuisses, 
philosophus mansisses. — Ráhó, febr. 15. 1845. 

V a l e n t i n y i D á n i e l . 

Csalt az a' baj, hogy protestáns elvek szerint a* nem-
pap is egyházi személy "s egyházunkban töui é s 
személyek nincsenek. Az egyháziak és világiak illynemü 
megkülönböztetése ismét puseyismust azaz, a' prote-
stantismustól eltérés 's a' római katholicismushoz oda-
hajlás. T ö r ö k . 

Kii ! - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k : 
Ronge és Czerszki , Ronge „Igazolá-

sa" nyomán czélszerünek véljük ezeket közleni: 
Ronge János 1813-ki oct. 16. Bischofswaldban, 
Neisse-kerület helységében Szudetekhez közel 
született. Szüléi Bischofswaldban egy paraszttel-
ket birtak. 6 éves korától 12-ik évéig atyja j u -
hait örzé. Első oktatást a* bischofswaldi falu-
iskolában nyert. Egyik tanítója nógatására atyja 
1827-ben a' neissei gymnasiumba küldé öt, hon-
nan 1836-ban a' boroszlói egyetembe ment iste-
nészetet tanulni. Egyetemen tanulása közben ka-
tonáskodás! kötelességének is eleget tevén, 1839-
ki decemberben papnövendékházba ment. Itt reá 
nézve a'legkeserűbb napok 's legsulyosb tusák 
szaka kezdődött. Leírja azután a' papok nevelteté-
sét , mit mi mellőzünk, azt jegyezvén csak meg, 
hogy 1840-ben szellem- és kedélyben elkesered-
ve hagyá el a' seminariumot. Léleknyugalmát csa-
ládja körében visszanyerni hasztalanul törekedve, 
1841-diki martiusban groltkaui káplán lön, az 
iskolában mezőt találva, hol legtöbbet tehetett. 
Itt kötelességének ismeré , valamint a' gyónta-
tó- és szószéken , a' visszaélések 's a' rom. hie-
rarchia hittételei ellen nyilvánosan nyilatkozni. 
Azután előszámlálja az indokokat, mellyek benne 
ezen eltökéletet megérlelék, 's motiválásokul ra j -
zolja Ritter tr. 's káptalanvicarius önkénykedését, 
ki alatt a' vakbuzgóság a' leendő káplánok közt 
nagyon terjedezett. E' közben Knauer püspökké 
lön. Roma nem akarta öt megerősíteni. Ezen fel-
boszankodva Ronge 1842-ben „Roma s a' bo-
roszlói székeskáptalan" czimü czikkét „Egy káp-
lán" aláírással irta, mellynek megjelente után 
mintegy 6 hétre levelet kapott Rittertöl, melly-
ben felszólitatott, mondaná meg papi becsület-
szavára: ő -e a' kérdéses czikk irója vagy be-
küldője, vagy bármi tekintetben részese ? Ron-
ge azt felelte, hogy e1 kérdésre felelni lelki— 
ösmérete nem engedi. Elbeszéli azután, mi-
nő módokhoz nyúltak, hogy öt nyilatkozásra 's 
visszahúzásra bírják, 's több nevezetes oklevelet 
közöl. 1843-ki jan. 30-kán hivatalától felfüg-
gesztetett 's a' boroszlói seminariumba ad exerci-
tia rendeltetett. A' hivataltól felfüggesztő rende-
letben szembeötlő ruházkodás , illetlen hosszú haj 
's az egyházi cselekvényeknek illem- 's méltóság 
nélküli végezése lobbantaték szemére. Ezek meg-
czáfolásaul közli Ronge Grottkau városa önkénytes 
nyilatkozatát 's azon kérdésre felel: miért lön hi-
vatalától felfüggesztve? Kifejti továbbá az okokat, 
miért nem engedelmeskedett a' vicariatus rende-
letének 's beadott védelméről szól. Grottkauot el-
hagyván, Valtorfban Neisse mellett Reichenbach 
grófnál mulatott, hol 3 hét múlva levelet vön a* 
káptalantól, mellyben ez tudatja vele, hogy előbbi 
határozatánál marad. Ronge e' szerint nem vélt 
többé hivatalában maradhatni. De hogy egy utat 
se hagyjon kisérletlenül, megirá a' vicariatus-



nak , mikép még az érsekhez folyamodandik. 
Knauer megerősíttetvén, Boroszlóba 1843—diki 
aprilben volt bemenendő, 's ünnepélyes beigtatása 
előtti napon Ronge kétszer volt nála audientián. 
A* 80 éves férfi az ifjúságot könnyen megnyerő 
módon fogadá a' 30 éveset 's megigéré, hogy 
szóland Ritterrel a* hivataltól felfüggesztés meg-
szüntetése iránt. „Azután kérdé,— beszéli Ronge 
én vagyok-e a' czikk irója ? Én igent mondék. 
,Ugyan minek tevé ki magát üldözéseknek?4 foly-
tatá. Mert kötelességem volt, viszonzám, kimon-
dani a'polgárok 's papság egyetemes követeléseit, 
más pap nem vélvén magát arra hivatottnak. 
Azután erről hallgatott's délutánra ismét magához 
hitt.4' E ' második audientia nem hasonlított az el-
sőhöz, Knauer azt vélé, hogy illetékes bíróként 
föl nem léphet, mert hivatalát még el nem foglalá. 
Ronge Laurahutába ment, az ottani tisztek gyer-
mekeit oktatandó. Itt-lakta közben történt a* trieri 
búcsújárás, melly tollat fogatott vele. Erröli ítéle-
te oct. l - j én nyomtatásban jelent meg. Innen mi 
következett, olvasóink már tudják. 

C&ersski is, mint Ronge, szükségesnek látta 
igazolni magát, mit meg is tön Brombergben e' 
czím alatt megjelent munkájában: „Reehtfertigung 
meines Abfalls non der rőmischen Hofkirehe. Ein 
offenes Sendsehreiben an Allé, die da hören, se-
hen und prüfen wollen oder können." Cz. Werlu-
bienben, Neuenburghoz közel fekvő helységben 
szegény szüléktől született.; 13 éves koráig a' 
helybeli iskolába járt. Azután a1 bromhergi vá-
rosiskolába , innen a' conitzi gymnasiumba ment. 
Utóbb a* poseni Mariagymnasium alumnatusába 
vétetett föl, honnan fél év múlva á' püspöki semi-
nariumba ment át. Itt kezdődött reá nézve a' ké-
telkedés ideje. Némelly hitágazatokat összehason-
lítván a' bibliával, sejteni kezdé, hogy az evan-
gyéliom embertételekkel van fölkeverve. A' meg-
jegyzés, hogy némi könyveket nem örömest en-
gedének meg neki olvasni, öt is a'seminariumi 
nevelésről szólásra birja. — Cz. vicarius lön a' 
poseni székesegyháznál, hol másfél évig mara-
dott, dolgokat tapasztal va, minőket Luther Romában 
's előbbi kételyeihez kételyek járultak a' pap várna 
(hierarchia) szentsége felöl. A' biblia tanulmánya 
azon tételekhez vezeté Őt, mellyeket egyházának 
hitvallása foglal magában 's miket munkájában 
kifejt. Nem akarván képmutató lenni, lemondott 
mint r. kath pap, eddigi hivataláról s nézeteit 
nyíltan vállá. Ö kath., apostoli-kath. keresztyén 
's pap akar maradni. Ö megismeri lépése veszé-
lyességét, de igy szól: „Én isten kezében va-
gyok , kinek akarata nélkül veréb sem esik le a' 
házfödélről 's hajszál sem görbül meg fejemen. 
Tudom, nehéz harczba megyek, de bizva isten-
ben és az igazság erejében, lesz harczi erőm 's 
eléggé erös leszek emberi hasznokról lemondani, 
mint le is mondék már. Fenyegetéseitek-, gya-
lázásitokat megvetem 's daczára az eretnekítés-, 

excommunicatio- és egyházatoknak, buzgandok a* 
Krisztus igaz tiszta tana mellett, mint az engem 
megkapott. Ezentúl nem leszek a1 pápa- 's tév-
lanának, hanem csak a' mindenható Isten- és sz. 
tanának szolgája. Én Istenben, igazomban , né -
pemben bízom I én elszakadok a' keresztyéntelen 
hierarchia lobogójától 's ezentúl az evangyéliomot 
tisztán tanitandom, mint azt Krisztus hirdeté 
mindnyájunknak. Szórjátok hát rám egyházi átkai-
tokat, gyújtsátok meg a' máglyákat, kovácsol-
jatok Iánczokat, itt állok én is és máskép nem 
cselekedhetem. Isten segéljen! Ámen I44 Azután 
hatályos szavakkal fordúl eddigi tiszttársai- 's a' 
katholikus néphez. (A. K. Z.). 

Ifli Iiir a ' k l s v i lágban? Édes bará-
tom ! Ilahogy pensióm jóval nagyobb volna, vagy 
ha fiatal koromban el nem költöttem volna szép 
vagyonkámat, vagy ha pensióm halálom után is 
járna, nagyon szeretnék conflálni egy kis fundust 
's azt egy századig ugy gyümölcsöztetni,hogy 5000 
pengőből Sue Jenő számítása szerint legalább is 
egy fél millió pengő lenne. Ha ezt apáink tevék 
vala, most jobban állanának dolgaink. De mint-
hogy ezt nem tehetem, meg kell a' jó akarattal 
elégedned 's a' gondolat kivitelére másokat ösztö-
nöznöd. Mért volna ez jó, azt te ugy is tudod. Már 
például én nagyon boszonkodom, — ez már ne -
kem véremben fekszik — hogy a mi papjaink 
nagyon hátra vannak a' tudományban. Ismerem 
őket, tanulni csak tanulnának, de könyveik 
nincsenek, s nekem azt irják a' collegium és 
Iyceumi könyvtárnok urak , hogy a' legjobb 
könyveket sem hozathatják meg. Aztán abban, 
a' mit papjaink tudnak, igen sok egyoldalúsá-
got találok. Arról a' minap, nagy boszuságomra, 
ugy győződtem meg , hogy utazván , csak a' 
darmstadti Kirchenzeitungot, csak Wegschei-
dert, Röhrt, Bretschneidert 'sbt. találtam minde-
nütt. Én az én laicus eszemmel ugy ítélek, hogy 
az ellenkező irányuakat is olvasni kellene papja-
inknak *s aztán Pál apostol szerint xars/eiv ro-
xalov. A' darmstadti egyházi újságon kivül példáúl, 
hogy többet ne említsek, a'Berlini Alig. Kirchen-
zeiturig is megérdemlené, hogy a' papok által ol-
vastassák, 's ha már többen állanak össze, mért ne 
rendeljenek meg inkább két különböző irányút, 
mint csak egyet. No de ez mind csak bevezetés 
ahoz, a' mit mondani akarok 's boldogult Grosz 
azt fogná mondani, hogy ezen exordium a' rheto-
rica szabályaiva lellenkezik. De ez már szokása az 
öregségnek. Van nekem néhány jó barátom Itt-ott 
Németországban, kikkel valaha együtt szolgáltam 
*s nevezetesen egy Zürichben él. Ez a' minap 
nevezetes dologról tudósita engemet, mellyek a' 
jezuitákat, azoknak Luzernbe fölvételét, egyéb 
cantonok manifestatióját 's név szerint azt a' híres 
zürichi népgyűlést illetik. De ez nem tartozik ide, 
a' mi önök lapját érdekelheti az abban áll, mit ő egy 
ottan, új óv óta megjelenő új egyházi lapról ír. Dr. 
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Ebrard, igy ír említett barátom, egykor heidelbergi, 
most zürichi oktató, ki Strausz ellen legdere-
kabban harczolt, ezqn év. kezdetével „Die Zu-
kunft der Kirche" czím alatt egy heti lapot ad ki. 
Mivel egy darab idö óta, mint tapasztalom, te is 
jobban törödöl egyházaddal 's különben is sokak-
kal összefüggsz hitsorsosink és papjaink közöl, nem 
lartom feleslegesnek ezen egyházi lap irányával 
megismertetni tégedet, tán hogy találkoznak né-
mellyek, kik szinte meghozatják azt magoknak. 
Az alapgondolat, mellyet Ebrard és társai követ-
nek, már a' czímben ki van fejezve. Igaz ugyan, 
u. m. Ebrard úr, hogy ezen Az egyház jövendője 
czím két tekintetben találtatatik homályosnak, a' 
mennyiben nem mondatik, mellyik egyház értetik, 
és viszont mivel nem tudhatni, hogyan szólhas-
son valaki az egyház jövendőjéről a" nélkül, hogy 
próféta legyen. De mindenik kérdés azonnal meg 
lesz fejtve, mihelyt a'czímet megfordítjuk, 'sazon 
egyházat, mellyet mi gondolunk, a' jövendőnek 
egyházaként határozzuk meg. A\ jelenben t. i. 
mindenütt azon törekvés látható, melly az egyes 
egyházakat elszigetelni, ez elkülönítöt meghatá-

az egybebötőt fel nem venni, és igy az rozni 
egyházat szétszaggatni akarja. Már az apostoli 
hitvallásban valljuk az egy közönséges anyaszent-
egyházat, *s a* mostani egyes egyházak között min-
denik — kisebb vagy nagyobb különbséggel — 
ez szeretne lenni 'sennek akarna tartatni. Illy kö-
rülmények közt az egy keresztyén egyházat sze-
retnők ismét szólóvá tenni; szeretnők szemeinket 
a ' jelennek állapotjától Js a" jelen bomlakozottság-
tól azon egységhez emelni fel, mellyröl, mint ke-
resztyének, azt hisszük, hogy egykor lennie kell 
Mi tehát a' mostan létező egyházaknak, mint ollya-
noknak, nem hanem aJ jövendő egyházának szol-
gálunk. Hogy tehát sem a* synkretismusnak, sem 
pedig az uniofaragásnak barátai nem leendünk, 
magától értetik. Az egy kereszt. egyház, mellynek 
szolgálunk, nem valamelly szinetlen, minden dif-
ferentia ellen indifferens tömegben, hitepedig nem 
azon kevés deisticus hittanok csekély maradvá-
nyában áll, melly, ha minden különböztető tanok 
Jevonatnak, mint a' mostani egyházak közös tana 
marad fen. Nem a' gépszerű levonatban, hanem a* 
mostani elkülönítő tanok organi'cí.V* legyőzésében 
keressük mi az üdvét. Mi ugy vagyunh. meggyő-
ződve, hogy az pedig az ujabb idők nííyal-; 
lási szakadása mint jegyözendő jelen, "^sbt. Eddig" 
Ebrard, mit két okból találtam szükségesnek 
megemlíteni, részint hogy megemlítve és megol-
vasva 's ha épen kell 's jpbbra nem érdemes, el-
feledve legyen, részint pedig, hogy ha talán általn 
nemellyekben azon kívánságot ébreszthettem volna 
kogy ezen lapot méltassák figyelmökre , megho-
zathassák magoknak, melly Zürichben Mayer és 
.Zeller könyvkereskedésében jelenik meg. 

A' római k. aiiyaegylmzliól eddi*? 
keletkezett n^met-katli. gyülekeze-
tek. A' Prot. Egyh. és Isk. Lap ez évi 14-dik 
számában az igéret adatván, miképen koronként, 
habár röviden is, elmondandják az e1 tárgybani ne-
vezetesb tüneményekejfáz itt közlöttekkel a* t. 
szerkesztőségnek örvendetes ígéretének megtar-
tását kívánnám könnyebbílni. 

1) Schneidemühl. Lásd Prot. Egyh. Lap. 14. 
számát. — 2) Berlin, 1200 lélekből álló gyüle-
kezet. Az isteni tiszteletet a1 tanács által átenge-
dett pr. templomban tartják. — 3) Boroszló, 600 
családdal, a' Bernárd nevü templomban gyűlnek 
egybe. Eichhorn gondnok (Curatus), a' minoriták 
szerzetéből kilépve, lelkésze lett a' gyülekezet-
nek. — 4) Elberfeld, L a' Pr. Lap 14. sz. — 
5) Unna, keletkező-félben van,'s gyűléseit a1 t a -
nácsteremben tartja. — 6) Stadtbergen (arnsbergi 
kerületben) keletkező-félben. — 7) Wiesbaden, 
250 tagból álló gyűl. Itt két főrangú hivatalnok 
kezdé a" mozgalmat. — 8) Drezda, — 9) Lipcse, 
a' polgári iskola nagyteremében tartja gyűléseit. 
A' gyülekezetnek tagjai 200 vannak. Itt a' mult 
hóban L. úr, ki született bécsi, és 14 év óta t a -
nácsnok, a' prot. anyaegyházba tért át. — 10) 
Bautzen, keletkező-félben van. — 11) Offenbach, 
a' gyülekezet tagjainak száma már 400-ra terjed. 
A* drezdai hitvallást követik. — 12) Königsberg, 
Burkusorsz. — 13) Annaberg. Itt, a' jezuita-pa-
tert, iskola-mestert és az egyházfit kivéve, az 
egész gyülekezet a* római k. anyaegyháztól el-
állolt. Az itt épült jezuita-templom tehát üresen 
áll. A' híres Blum Róbert-nek jelenléte ezen el-
határozott lépést elősegíté. — 14) Chemnits, itt 
83 egyén már elhagyá a' római kath. anyaegy-
házat, a ' boroszlói hitvallást követve. A* város-
ban e kis gyülekezet számára 820 tallér gyűjte-
tett. — 15) Braunschweig, 8 mart. 50 család-
atyából álló a' gyülekezet. Egybe-gyülnek most 
még a* prot. templomban, hová Isten igéjének 
hallgatására is jőnek. Húsvét ünnep napján a* gyó-
nást elvégezték és az úrvacsorával éltek a' pro-
testánsok szokása szerint, de a' nélkül, hogy ez-
zel a' prot, anyaegyházba átjöttek volna, mire 
nézvA ürvacsoíáját kiszolgáltató evang. lelkész 
nevezetes beszédet is tartott. — 16) Oppeln. — 
17) Bautzen. — 18) Worms, keletkező-félben 
vaunak. — 19) Caub, a' Rajna mellett. - 20) 

mozgalmak. — 21) Marienburg Burkusorsz. 
napnyugoti részében. Itt Olaszországból szárma-
z ott Molinari nevü férfiú kezdé a' mozgalmat, ki 
a' római k. gyülekezetnek egyik elöljárója volt. 
— 22 ) Dortmund, keletkező-félben. - 23) Ful-
da az ős Bonifacius városa is megujúl. — 24) 
Legu 'abb hírek szerint, Hannoverában is, kivált a' 
hílAesbeimi püspökségben, hatalmas mozgalmak 
tör tények-



f ír 478 

H a l i é Febr. Cansteini - bibliai inlézet 
1827- be adbtt átnézete szerint annak alapítása 
azaz 1712. óta 1827. évig nyomattak. 

A) Egész bibliák. 
1. 12-rétben 269kiadásb. 1,312,190 példányb. 
2. 8-adr . 159 - 703,023 — 
3. k. 8-adr. 91 — 312,273 — 
4. ?? ster. 2 — 2,500 — 
5. fol. stereotyp 2 — 4,500 — 
6. 4 - r „ „ 5 - 22,150 — 
7. n8-. cseh nyelven 1 kiad. 10,350 — 

B) Egyes részei: 
8. Űj testamentom zsoltár-

ral különbféle alakban 1,040,714 — 
9. Sirach 12-rétben - - 83,105 — 

10. Dávid zsoltárai 12-r . 16,000 — 
11. Űj test. cseh nyelven 12r. 15,250 — 
12. Garnis.-énekesk. 26 kiad. 105,000 — 

összesen: 3,617,055 példány. 
Ehez járul 1827. május 

elejétől 1844. végéig: 
1. Biblia 12rétb. 40 kiad. 
2. „ n8r. 83 — 
3. „ k8r. 269 -
4. , „ 4r. 1 -
5. Új testam. 12r. 59 kiad. 
6. Dávid zsolt. „ 3 — 
7. Sirach Jézus könyv 

12r. 5 kiad. - -

80,000 példány. 
185,725' — 
538,000 — 

5,000 -
120,700 — 

6,000 -

9,000 

mindössze: 4,551,480 példány. 

Vallásos türelmetlenségnek leg-
újabb nevezetes példái . 1) Wiesbaden: 
A1 herczeg kívánatára, a' meghalálozott Erzsébet 
herczegnő számára a' kath. templomban gyász-
isteni tisztelet rendeltetendö lett volna: de a' Iim-
burgi püspök azt délutánra stóla nélkül végzen-
dőnek parancsolta. Ezt megtudván a' minister-
elnök egy más főrangú fegyelem-tiszttel (Polizey-
Beamter) a' tanácsteremből egyenesen Limburgba 
siettek, felszólítván a' püspököt arra, hogy meg-
sértő rendelését megsemmítené. A' püspök e' fel-
szólításnak nem engede; a' miért is a' herczeg ál-
tal az egész gyász-isteni tiszteletnek elmaradása 
parancsoltatott. Erre észre-jövén a' püspök úr, 
audientziára sietett, de mind a' herczeg, mind a' 
ministerelnöktől elutasítatott. 

2 ) Paderborn, febr. 19-kén 1845. 
Lippspringben, Paderborn mellett, egy ev. 

lakos meghalálozván, az ott egyedüli római k. bir-
tokában levő temetőbe kellett eltakarítani. Azon-
ban a' paderborni superintendens a1 temetöhely 
ajtajánál a* római k. lelkésztől visszautasítatott azon 
kifejezéssel: „Miképen ő azt soha meg nem en-
gedendi, hogy a' protestáns ember a' megszentelt 
\földre lépjen— A' halotti kiséretnek tehát 
el kellett távoznia, üldözve a' bárdolatlan tömeg 

hóhajigálásitól, mellyek a1 tisztes lelkész díszru-
háját sem kimélették. A' holt test, az éjszakán át, 
valamelly csűrben eltétetett, míg másnap egy ta-
nácsnok katonai segélylyel e' hely szinén megér 
kezvén, az őr-rendségnek illy felvigyázása alatt 
történhetett meg csak a' holt test eltemettetése. 

B „.... 
Reordlnntio. A* poseni nagyhgségben 

sok egyház van, mellyek a' hussitai mozgalmak-
kor keletkezett cseh és morva testvérektől szár-
mazva, 1830-ig önálló unitas fratrum-ot képez-
tek 's püspöki-presbyteri rendszer által tartattak 
össze. Eddig ezen unitas szilárdul ragaszkoflék 
azon elvhez, hogy püspökei- és espereseinek a* 
szakadatlan püspöki utódiságban hagyományozott 
fölszentelésben részesülniök kellett mulhatlanul. 
1830ban ezen unitas az ev. egyházzal egyesülvén, 
amaz elven, elméletileg ugy, mint gyakorlatilag, 
túladott, mennyiben akkori esperese fDütschke) föl 
nem szenteltetett 's mint püspök és consistórialis 
tanácsos a' többi evang. paphoz egyenlő rangú volt, 
1840-b. meghalt's helyébe Pomeraniából egy ev. 
luth. pap, Siedler tr., lépett, ki előde minden hi-
vatalát, a* poseni papi, esperesí, püspöki 's con-
sistorialis tanácsosi hivatalt majd 4 évig viselvén, 
1844. elején Berthelsdorfba Herrnhut mellett 
(vagy épen Herrnhutba) ment 'sott magát herrn-
huti püspök által másodszor fölszentelteté. E* 
cselekedete fölött theologiai véleményt közöl az 
Alig. Kirch. Zeit., hol nyíltan kimondatik, hogy 
e' tettével Siedler megszűnt az evang. egyház 
tagja lenni. 

Főjegyző választás . A' bányakerületi 
evang. superintendentiában a' mult 1844-dik évi 
aug. 30-kán tartott közgyűlés 48. pontja alatt ha-
tározlatott, hogy az eddigi jegyzők lemondása által 
megürült hivatalok az egyházak szavazatai által 
akképen töltessenek be, hogy ha az első szavazás 
alkalmával valamellyik egyed a' szavazó gyüleke-
zetek általános többségét nyerendi, az rendesen el-
választott jegyzőnek tekintessék, ellenkező esetben 
pedig a' legtöbb szavazatot nyert két egyed tű-
zessék ki uj választás alá. Azon küldöttség, melly 
ezen határozat végrehajtására 's a' szavazatok 
felbontására kiküldetett, a' f. é. april. 11-kén ösz-
szeült 's munkálatának eredménye a' következő: 
Érkezett 92 szavazat 'sezek közöl az egyházi fő-
jegyzőségre Dr. Székács J. nyert 88 , Biszkup 
Nathan 2 , Sárkány Sámuel szinte 2 szavazatot; 
a' világi főjegyzöségre pedig Soltész Albert 84, 
Okolicsányi Lajos 2,Boleman János 1, Benedicty 
György 1 's Illés Ádám szinte 1 szavazatot nyer-
tek, három gyülekezet a világi íöjegyzőre nem 
szavazván. E' szerint a* szavazatok általános 
többsége által Székács J. fegyb/ázi, Soltész, Alb, 
v»tági í ő j e g ^ k k é választattak. 



Pap-iiyusalmazás T.FoIdváron. 
A' tiszántúli kerületbeli 's heves-nagy-kunsági 
egyházmegyében létező — mintegy négyezer pr. 
népességű — ti sz a-fö Idvár i ref. egyház, 
elgyengült papját, Kassay Jánost, 75 pesti mérő 
eleség s 100 v.ft évdíjjal nyugalmazá *s ezzel 
egyszersmind a* keresztyéni hála szép erényében 
mintaképül magasula föl. 

Által térések. Ochtinán Gömör megyé-
ben, húsvét utáni második vasárnapon három rém. 
kath. egyén, úgymint: Pmlovszky Mária a' hely-
beli kovács hitvese és Frank Imre 's Kovács 
Zsófia hitestársak az ág. ev. egyházba ünnepélye-
sen bevezettettek. Kívánatos volna, hogy minden 
illyetén esetek, nem kérkedésböl ugyan vagy más 
tisztátalan indokokból, hanem csupán statisticai 
adatok gyanánt e' Lapok utján a' közönség tudo-
mására juttatnának; sőt nem volna talán czélsze-
rütlen, ha azokat a' superintendentiák is az illető 
egyházmegyei kormányok utján magoknak éven-
ként hivatalosan bejelentetnék. Közlőnek tudtával 
eddigelö a' szomszéd jolsvai és nagy-szlabossi 
gyülekezetekben is egy-egy hasonló eset adta 
elő magát. G e d u I y L a j o s . 

É r t e s í t é s . A' „Pesti Divatlap" — szer-
keszti Vachot Imre úr — 3. szám alatt, tavaszhó 
17-röl 93. lapján következőt olvashatni: „Az 
ugy nevezett tót község templomot szándékozik 
építeni fővárosunkban. Mikép lehet Magyaror-
szág fővárosában tót község, azt mi meg nem fog-
hatjuk ! ? " 

Ez valóban különös dolog; csakhogy a' külö-
nösség nem abban, hogy Magyarország fővárosa 
közepette szláv evang. egyházi község létez, ha -
nem inkább abban áll, miszerint a* Divatlap szer-
kesztője, ki fentebbi nyilatkozatánál fogva a' ke-
resztyén szeretetet is divatczikké látszik tenni, 
hivatva érezheti magát arra, hogy ollyasmit irjon 
a' nyilvánosság számára, mi a1 hazai törvények-
kel, nevezetesen az 1806: 1; az 1647: 5. 6. 10. 
14 ; 1 7 9 % : 26 és más számtalan törvényczik-
kekkel, mellyeknek következésében minden val-
lástételü és nyelvű protestánsoknak minden helye-
ken, hol 100 család vagy 500 lélek találtatik, tö-
kéletes szabad vallásgyakorlás — a' gátlásra te-
temes pénzbírság szabatván — engedtetik, vilá-
gosan ellenkezik. Már pedig az idevaló szláv 
község a' legközebb mult canonica visitatio alkal-
mával 1000-et jóval meghaladó állandó, azaz: 
Pesten lakó tagot hivatalosan kimutatott, kik közt 
100-nál több háztulajdonos van, a' sok katonát, 
aggkatonát, mesterlegényt, szolgálkodó ésnapszá-
moskodó jövevényeket nem is számítván ide. 
Vagy ha a' fenidézett czikk irója még ezen felvi-
lágosítás után som foghatná meg, hogy „mikép"; 
kézzelfogható és „szembeötlő ténynyel válaszo-
lunk neki, t i. melly joggal honunk fővárosában 

egy német evangelika-, egy szerb-, vagy rácz-, 
egy oláh-, egy görög-, egy zsidó-, sőt még egy 
angol gyülekezet vagyis vallás-egyházi egylet 
létez, fen áll: ugyanazon joggal a' tót evang. község 
is, annál inkább, hogy a' pesti evangelika gyüle-
kezet épea egy évvel ezelőtt a' kerületi gyűlés 
által esperességgé hivatalosan emeltetett, melly 
négy községből áll, t.i. magyar, német és tót Pesten 
létező és a' legújabban Budán alakult községek-
ből. Ennélfogva nagyon különös dolognak lát-
szik, miként a' fenidézett czikk irója a' többi kü-
lönféle nyelveken épen fen nem akad, és csak a' 
tót evang. község létezését meg nem engedhetö-
nek találja. A' tót evang. község Pesten nem új, 
nem ma vagy tegnap keletkezett, hanem már több 
mint 50 év előtt volt megalapítva és a 'német 
községgel együtt és mellette félszázad óta foly-
vást létezett. Megjegyzésre méltó még az is, 
hogy a* pesti tótajku evang. község tagjai nem 
idegen vagy bevándorlott emberek, hanem honn-
születelt gyermekei e' hazának, következőleg a' 
törvények oltalmára épen ugy jogositvák, mint 
Vachot úr, a' ki is, mint értesültünk,születéshelyénél 
fogva túróczmegyei létére nyelvproselytának vagy 
tértnyelvünek lenne nevezendő. A' pesti ev. tót 
község tagjai közöl igen sokan 10 —20 és több 
évekig, mint katonák szolgálák a' királyt és a' 
hazát 's ezen kettőért, és igy a' fővárosért, vagy, 
a' „Jelenkorral" szólva, hazánk sziveért is nehéz 
csatákban ontva véröket, számos sebekkelés seb-
helyekkel, mint bátor honvédők felékesítve, j e -
lenleg is mint szorgos család-apák és hü polgá-
rok e' város és közhaza terhei viselésében része-
sülnek; egyházi intézeteiket saját erejökkel fentart-
ják; Istenüket jámborul és buzgón imádják és bé-
keségesen élve, senki ellen nem türelmetlenek, 
mint Vachot úr és a' „Jelenkor" szerkesztője, te-
hát olly férfiak, kik a' szabad gondolkozási és 
cselekvési elv coryphaeusaivá olly igen örömest 
emelkednek. Ennyit válaszul azon ész- és szív-
telen, — egyházi foglalatánál fogva, nem is az 
ugy nevezett „Divatlapba" tartozó czikkre. 

A' pesti evang. tót község. 
N y i l a t k o z a t A' Prot. Egyh. és Isk. Lap 

1844-dik évi 44-dik számában legvégül e' sorok 
olvashatók: M— urnák a' kecskeméti főiskola 
ellen felhozott vádai nem e' Lapba valók, mint-
hogy e' Lap nem pletykatár. — Miután többektöt 
gyanúsíttatnám — mintha amaz említett, de nem 
közlött vádak tőlem — vagy legalább Munkácsy-
tól eredők volnának, és azok a' szerkesztői jegy-
zésben pletykáknak nyilváníttatnának: kötelezve 
vélem magamról és gyanúsított Munkácsyakról 
nyilatkoztatni, hogy azok sem tőlünk, sem általunk 
nem származók. 'S ha ki e' balhír felköltésére 
czélzásból ira M. név alatt — azt galádnak, aljas 
fondorkodónak kiáltom. M u n k á c s y S. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
21. s z á m . Negyedik évi folyamat. Május 25. 1845 . 

Tretet allén Versuchen , euch Ín den Zustand der Mioderjahrigkeit zu versetzen , mannhaft 
entgegen! 

S c h u d e r o f f . 

TARTALOM: Egy szó a' successio tárgyában. Hunyady Zá-
rán d.—Protestáns könyörgési ünnep. S z e p e s f e l f ö l d i 
h o m i l e t i c a i e g y l e t . — Ungfelsőzempléni egyházme-
gyei gyűlés taglalattal. K o v á c s J á n o s . — Veszprémi r. 
egyházmegye gyűlése. — y —. — A' n.-szalontai egyház-
megye gyiilése. S z a b ó J ó z s e f . , — A ' vértesaljai reform, 
egyházmegye rendes közgyűlése. IJrházy Lajos . —Aba-
úji egyházmegye gyűlése. — y —. V e g y e s . 

ISgy szó a' successio tárgyában. 
Az erdélyi ev. reformátusok mult évi közzsi-

nata egy igen érdekes tárgyat határozott az egy-
házkerületekkel vélemény-adás végett közöltetni, 
melly felöl noha a' Lapban igen czélszerüen lehet 
és kell vala tanakodni, mindazáltal még eddig 
senki sem hozta szőnyegre: pedig a' jelen évi 
zsinatig, mikor annak sorsa eldöntendő, már nem 
hónapok, hanem csak napok vannak hátra, és az 
ügy minden esetre megkülönböztetett figyelmet 
igényel. Az egyházi köz- (generális) és kerületi 
(tractualis) jegyzőkhöz tapadott püspökségre és 
esperességre való közvetetlen következés eltör-
lesztésének, 's egyházunk kormányzásában a' kép-
viseleti rendszer behozatalának nevezetes kér -
dése az. 

Ha jól emlékszem, ez előtt körül-belöl tíz 
évvel legelőbb a' n.-enyedi egyházkerület lé-
pett volt fel, és pedig tettlegesen a'kerületi j egy-
zők esperességre való közvetetlen következtetése 
ellen, ujonan választott jegyzőjét következési jog 
nélkül kívánván megerősíttetni hivatalában a' köz-
zsinat által. De mit nyert vele? Azt , hogy a' 
megválasztott új jegyzőt a' k.zsinat székéből tisz-
tességesen kivetette, 's helyébe maga mást válasz-
tott az egyházkerület számára ; nemcsak, hanem 
egyszersmind behozatott az a' salutare institutum 
is, miszerint az egyházkerületnek e' tárgyat illető 
végzései a* jegyzőkönyvből forma szerint vonat-
tassanak ki. Ez idő óta a' hol változás alá jött a* 
jegyzöség, mindenütt megkísértették a' successio 
megszüntetését, és mindenik egyházkerület jegy-
zökönyvét ama szomorú sors érte. Mennyi joga 
lehet a' k.zsinatnak arra, hogy az egyházkerüle-
tek nyakába maga választotta jegyzőket csapjon 
— nem vitatom; valamint azt sem, hogy a' k.-
zsinat felsőbbségéböl folyhat-e? az egyházkerü-

letek tiszteletet-igénylö tekintetével összefér-e? 
's a* jegyzökönyvek szükséges tisztaságával nem 
ellenkezik-e az efféle — inkább iskolás gyermek 
diariumához, mint egy „tiszteletes és szent" szék 
törvényeken alapított végzéseihez illíj praeceptori 
— húzás vonás? Csak azt említem meg, hogy a' 
többszöri fellépések eléggé figyeltethetik vala k.-
zsinatunkat a* mindenfelöl egyformán érzett tete-
mes sérelemre 's rábírhatják vala annak orvoslása 
munkába-vételére: de a1 mit tenni az nemcsak 
elmellözött, söt a' széki egyházkerületnek a' suc-
cessio megszüntetése tárgyában 1836-ról és 
1842-ről felterjesztett kérelmeit még csak vá-
laszra sem méltatta. 

Innen a' széki egyházkerület indítványával 
1844b. az egész fejedelemségben papságot fellár-
mázni, mint egy nagy pap *) kifejezé, kénytele-
níttetett,'s kiáltása nem hangzott pusztába el; mert 
azt, legalább elvileg, minden egyházkerületek pár-
tolták,—egyedül a1 n.-enyedi részéről tétetvén az 
a' nyilatkozat, hogy: a' successio eltörlesztésére 
az idö még nincs megérve. Ugy-e bár, szép elő-
haladás? a' melly gyümölcs ez előtt több évek-
kel ép a' n.-enyedi egyházkerület égalja alatt 
megért volt, az most ismét fanyarrá savanyodott. 
Node a' közelebbi évek időjárása ollyan boron-
gós is vala . . . . 

Tetszöleg az eddigiekben csupa históriát be-
széltem el, 's arra is szükség volt: de én a 'mon-
dottakban valami egyebet akarok keresni, t. i. a* 
leggyözöbb erősséget a' successio eltörlesztésé-
nek nmlhatatlanságára. Nem azért, mintha e* tárgy 
az észszerű vitatás próbáját ki nem állaná, hanem, 
mivel a' minek szükségessége mellett olly egy-
hangon kiált a' közohajtás, az nincs többé támo-
gatásra szorulva. Egyébiránt, ha ugy tetszik, 
csakugyan visszaemlékezhetünk a' „Hiradó" és 

Ez a' kifejezés természet szerint csak szálas, csontos, 
tenyeres-talpas embert tehet, mert hiába! akármint ára-
dozzék is közöttünk a' czímzet kórsága, 's akármeny-
nyire szeretjük is azon felsöbbségünket alapítani: az igazi 
protestantismus lelke nem tűri egyik papot nagyobbnak 
a' másnál, 1s a1 „tiszteletesen" kivüii czimzetek egész 
fel a' „méltóságosig" nem a' papra, hanem legfelebb 
annak hiúságára illesztethetnek. H. Z. 
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„Mult Jelen" e' tárgy felett tavai folytatott f e -
lelkezéseire. És találkozunk a' többek közt két 
hőssel, kik a' successio üdvös volta mellett har-
czoltak: egygyel, ki az ellen lépett síkra. Ez mind-
végig megáll az igaz ügy védpaizsa alatt, noha 
szivének méltatlan gyanúsítás tőreitől kell vé r -
zeni : amazok közöl egyik kevés viaskodás után 
feljajdúl, hogy ellenei „a ' gorombaságban44 (tán 
csak az ijedtség szólott belőle igy , mert egyéb-
iránt bizonyosan azt akarta mondani: a' győző 
erősségekben) utólérhetlenek, 's azzal a' jegyzői 
tollat is eldobva kezéből, ott-hagyja a1 tusát; a' 
másik nagy képekkel ismétli azokat, miket mások 
már elmondottak volt, és egész lelki csendesség-
gel a' „Contemne44 oszlopa *) mellé vonúl. Már 
mikor az ellenség ott-hagyja a1 csata-piaczot, az 
ütközet, természet szerint, meg van nyerve. 

És itt a' dolog derekára szállva, hogy a' suc -
cessiót eltörleszteni és a' képviseleti rendszert be-
hozni kívánók igaza min alapúi, a' 86-ik, 90-ik, 
85-ik kánonok elég világosan mondják: de hogy 
a' successionalisták erősségeit törvények támo 
gatnák, azt megmutatni bajosocska. Hát az 1829-
beli k.zsinat határozata, melly által az addig is 
divatozott successio törvénynyé akar tolakodni,nem 
kötelező erejű? kérdhetné valami. Én ugy hi-
szem, nem; 's ha engemet ezt erősíteni a' 100-ik 
kánon befejezése, hol egyik szó le van vágva a' 
másikkal, egészben nem jogosít is, felhatalmaz az 
1794-beli k.zsinat e' Lapban „egy kis kérdésecs-
ke44 czím alatt már elmondott magyarázó végzete; 
fel a' „rólam de nélkülem44 határozottaknak meg 
nem állhatási elve; fel mindenek fölött az, hogy 
az 1829-ben becsúsztatott normativum egyházunk 
független kormányzásának, az alatt míg a ' s ze -
gény papsággal választósdit játszadtat, gyökerét 
tépi ki, mit elnézni egy becsületes protestáns pap-
nak sem szabad. 

Tudva van, mikép Erdély ref. nagyai még a' 
mult század kezdetén kicsikarták papságunk k e -
zéből az akkor gyakorlatban volt szabad püspöki 
választást, minek nyomán m.egyházi főtanácsunk 
a' köz-jegyzöségre kijelelést gyakorolt régebben 
is, 1829. óta pedig k.zsinati határozat által jogo-
sítatva. Én megvallom, sokkal vastagabb-fejű pro-
testáns ember vagyok, hogysem ennek megállha-
tóságát átláthatnám; egyébiránt a' dolog de facto 
ugy áll, hogy köz-jegyzőink 's azokban püspö-
keink is ma nem szabadon három-háromra apasz-
tott egyének közöl választatnak. Még nagy sze-
rencse, hogy midőn közjegyzőre van szükség, nem 
köteles minden választó három egyénre adni sza-
vazatot, mint ezt kerületi jegyzőinkre nézve a' 
szőnyegen levő normativum kívánja, mert akkor 

*) Minő sfalua lehet ez? nem tudom, mert róla itt hailok 
legelsőben ; de ha nevéből következtetnem szabad, két-
ségkívül valami újféle ., Vastagnez " istennek lehet 
szentelve. H. Z. 

nem tudom, ki lenne püspök. A* kerületi jegyző-
ségre hármat tartozik választani minden pap, (mi-
nő erőszak ez a' meggyőződésen és lelkiösmere-
ten! arra erötetni valakit, hogy egyszerre há-
rom egyént valljon legalkalmasabbnak a' jegyző-
ségre!) 's az ekként kijeleltek közöl, mert látni-
való, hogy e* nem választás, azok, kikre legtöbb 
szavazat esett., hárman k.zsinat elébe terjesztetnek, 
mint mondják, megerősítés, de valósággal új vá-
lasztás végett. Illy esetben a' székely gyermek, 
szemével hunyorítva, igy szólana játszó pajtásá-
hoz: Csak csak, Miska! azaz: vedd tréfának! — 
Bár sugároztassuk át egy kis józan prismán e' 
választási viszonyokat. Ha a' k.zsinatot ugy néz-
zük, mint a' m.egyházi főtanács által kijelelt há-
rom egyének közöl köz-jegyzőt választandó tes-
tületet, akkor magát választónak mutatja ; ha pe-
dig más oldalról a' kerületi jegyzők szempontjá-
ból tekintjük, akkor megerősítő szerepet viszen. 
Ki volna olly vak, hogy itt az illusiót észre ne 
vegye? Mi kevés ész kívántatik annak felfogá-
sára, hogy ha az egyházkerületek választott jegy-
zőt küldenek fel a' k.zsinatra. három kijelelteik-
ben, ugy a' m.egyházi főtanács is választott köz-
jegyzőt terjeszt oda; mert a' hivatal természete, 
a' kérdés alatti személyek száma, a' k.zsinat mű-
ködése mind a' két esetben ugyanaz. És meg-
fordítva, ha a'm.egyházi főtanács leküldöltei csak 
kijeleltek, nem megválasztottak: ugy az egyház-
kerületek felterjesztése is bizonyosan nem válasz-
tás, csak kijelelés. Miként állunk hát most hivatal-
nokainkkal? Felelet: az esperesek és jegyzők 
nem képviselik egyházkerületeiket, mivel, azok 
felibe nem szabad-választás utján emelkedtek; a* 
k.zsinat ismét nem egyházunk képviselője, mivel 
annak tagjai maguk választanak maguknak tár-
sakat; a'közjegyző szabad-választásától pedig, 's 
tehát a' püspökétől is, nemcsak a' közpapság, de 
még a'k.zsinat tagjai is el vannak zárva a'm.egyh. 
főtanács megszorító kijelelése által. Kinek szeme 
van a' látásra, látja, mennyi befolyásunk van ne-
künk az egyház kormányzásába! 

Szükség azért, hogy az 1829-beli normati-
vum által erejökböl kivetkeztetelt 85-dik, 86-dik 
és 90-dik kánonok viszont érvényesekké tétesse-
nek, annyival inkább, mivel a' successio üdvös 
volta mellett felhozott tárnokok, ha különben az a* 
prot. egyház született szabadságával összeilleszt-
hető lenne is, mi pedig a'felebbiekböl épen ellen-
kezőleg jő ki, eléggé leczáfoltattak, és a' tapasz-
talás sem egészben javallja, hogy a' hivatalnok-
ság valakihez elválhatatlanul hozzá süljön. Ugyan-
is, a' mennyi igaz van abban, hogy a ' jegyzők 
hivataloskodásuk alatt betanulják az egyházi dol-
gok kezelése módját: ép olly bizonyos, hogy né-
mellyik, mikor esperességre jut, az öregség miatt 
mindenből ki van tanulva; keze, feje sokkal inkább 
reszket, hogysem az egyházi kormányt egyene-
sen vezethetné. E' mellett minden hivatalban lenni 



kell bizonyos garantiának, melly annak kezelőjét 
pontosságra serkentse, 's a' jegyzőket mi tarthat-
ná állandóbb éberségben, mint ha az esperesség 
nincs gallérukhoz varrva ? Gondolatom szerint a' 
becsületes hivatalnok magának is terhére van, 
ha lálja, hogy mások felett érdemtelenül stagnál, 
's csak addig kivánja vinni tisztét, míg meg van 
győződve, hogy ha minden nap új választás lenne 
is, a' többség mindig öt találná. Ide járúl, hogy 
a' mostani rendszer szerint — ha igazat akarunk 
szólani — espereseink felette nagy urakká évül-
nek ; miből nemcsak a' közpapsággali minden nap 
tapasztalható önkényes paczkázás szülemlik , ha-
nem ennél tetemesebb kihágások is származnak, 
csupán azért, mivel őket sáfárkodásukról szám-
adásra vonni senki sem meri. Bizonyító példákat, 
gondolom, mindnyájan tudnánk említeni. 

Hiszem tehát, hogy miután már ma üdvös tör-
vényeink fölelevenítésében semmi sem gátol, sőt 
a' kor sürgető szelleme "s az igazi protestantismus 
szabad lelke szükségtelenül megkötött kezeinknek 
eloldását hathatósan parancsolja: közelebbi k.zsi-
natunkon senki sem fog mostani állásunk megtar-
tása mellett kardoskodni. Maga a' m.egyházi fő-
tanács közelebbi teljes gyűlésében nyilvánitá, mi-
kép a' kerületi jegyzők következésének eltörlesz-
tését nem tartja valami különös fontosságúnak, 
noha a1 közjegyzöségre nézve fentartotta jogát a' 
k.zsinattal tanácskozni. Miért tevé ezt? gyanítani 
könnyű, de azt is bízvást, feltehetjük liberális szel-
leméről, hogy midőn talán a' k.zsinat püspökeink 
szabad-választásában állapodnék meg, ahozmeg-
egyezését adni annyival is készebb leend, mivel 
a' most helyre-hozni czélzott bajnak orvoslását 
1829-ben épen maga ajánlotta. 

Nézetem szerint jelenleg a' következendőket 
lehelne megállítani: 

1) Püspökeink a' 90-dik kánon értelmében 
választassanak illy móddal: a) Minden egyházke-
rületben az anyamegyék általános szó-többség-
gel válasszanak egy egyént, Magyarország pél-
dája szerint annyi szavazat adatván mindeniknek, 
a' hány rendes papot tart. b) Az ekként kiválasz-
tottak minden egyházkerületből küldessenek fel a' 
k.zsinatra, 's ha az egyházkerületek óhajtása há-
rom általános szótöbbséget nyertekben öszponto-
sulva találtatnék, a' k.zsinat csak azok közöl vá-
lasszon egyet püspöknek, c) Ha pedig ez nem 
történnék, azon esetben az egyházkerületekből 
felterjesztettekre szabadon szavazva a' k.zsinat, 
előbb egyesítse a' szó-többséget háromban, .'s 
azután a' három közöl válasszon püspököt, d) 
Ugyanez a' mód gyakoroltassék a' közjegyzők 
választásában is. 

2) Espereseink választassanak a' 86-ik kánon 
értelmében 's megerősítés végeit terjesztessenek 
a* k.zsinat elébe. A* kerületi jegyzők is általános 
szó-többséggel választandók legyenek, de ezekre 
nézve a'k.zsinat általi megerősítés nélkülöztetvén, 

mint azt egyházkerületeknek egyszer mindenkorra 
(mig t. i. jegyzői tisztöket folytatják) választott 
második képviselői egyenesen soroztassanak a* 
k.zsinatot alkotó tagok közé. 

3) Mindenik főiskola legyen képviselve egy 
a' k.zsinat által tagul választott papi tanár által. 

Ezek alkotnák azután az egyháziak részéről 
k.zsinatunkat. 

4) Mia' világiakat illeti: a) Részletes zsinatain-
kon bírjanak székkel és szavazati joggal minden 
megyék papjai és kebeli főgondnokai. b ) Ezek 
válasszanak egy kerületi fő- és egy algondnokot, 
kik a' részletes zsinatokon megjelenni tartozza-
nak. c ) Az egyházkerületi fő - és algondnokok 
képviseljék k.zsinatainkon is a'világiakat, ép olly 
szorosan köteleztetvén oda elmenni, mint az e s -
peresek 's jegyzők. A' m.egyházi főtanács ez á l -
tal felmentve lenne azon tereh alól, hogy a' maga 
részéről más követeket küldjön oda. 

Minthogy végre a' m.egyházi főtanács k.zsi-
natunknak coordinált társát teszi az egyház kor -
mányzásában , nem lenne felesleges itt annak 
jobbacska szerkezetéről is egy pár megjegyzést 
tenni; de mivel az czélomon kivül esik, tárgyalá-
sát avatottabbakra bízom. 

Vélekedni mindenkinek szabad — e' joggal 
kivánék én is élni: már a' kiknek kezökben van 
az olló és a'posztó, ugy szabjanak és vágjanak, a' 
mint tetszik. H u n y a d i Z á r á n d. 

Protestáns feonyürgési «sniie]». 
( N é z e t e k és é s z r e v é t e l e k m a i t é v i á g o s t a i ev . 
n é g y e g y h á z k e r ü l e t e g y e t e m e s k ö z g y ű l é s i 

j e g y z ö k ö n y v é n e k 1 0 - d i k p o n t j á r a . ) 

Az említett pontban minden egyházkerületet 
érdeklő fölszólítás által, hogy annak indítványa 
fölött nyilatkozzék, jogosítva és kötelezve érzi 
magát a'szepes-felföldievangelikus lelkészek ho-
miletikai egylete is , e' fölötti nézeteit és észre-
vételeit e'Lapban nyivánítani, sőt szavazatát is 
adni, nehogy a' benne lengő szellem tovább fél-
reismertessék, és hogy a' Mysticismus, Pielismus, 
Hegelianismus és minden lehető — musnak g y a -
núja, — meliyet ezen egylet tisztelt tagának és 
vele az egész társaságnak nem egész kímélve 
és érdemetlenül tulajdonítottak, — tőle eltávolít-
tassák. Mert ha e' tag hittudományi irányát és az 
egylet szellemét szorosabban ismernék: ugy i n -
kább annak ellenkező irányáról győződnének meg. 
Ezt ugyan fogja később maga a' megtámadott tag 
igazolni. 

A' mi itt mult évben Pesten tartott közgyű-
lés 10-ik pontját illeti: az magában foglalja a' 
tiszai egyházkerület indítványát, hogy a' jelen 
nyomasztó helyzetben, hol a' vallásos viszálkodá-
sok nagyon meggyültek fölöttünk 's folyvást ag -
godalomban tartják sziveinket, azok enyhítésére 
's egyszersmind pedig buzdításul a' férfias kitü— 
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résre 's polgári kötelességeink teljesítésére, tartas-
sék évenként egy protestáns könyörgési ünnep, 
mellyet mindkét evangelikus hitsorsosok buzgó 
könyörgésekkel 's szent emlékbeszédek tartásá-
val az egész országban ugyanazonegy vasárnapon 
ülnének meg. Ezen indítvány az egybázgyüléstöl 
nemcsak helyeselve elfogadtatott, hanem a' r e -
formátus hitsorsosokat egy és ugyanazon napon 
tartandó ünnepre fölszólítani, addig is pedig, míg 
nyilatkoznának, az egyes egyházkerületek néze-
teit 's észrevételeit elvárni elhatározák. Valóban 
ugyan homiletikai egyletünk ezen egyházkerüle-
tek közöl egyiket sem teszi, és mint illyen, a* mi 
egyházunk mindkét egyházkerületi- és közgyű-
léseiben semmi széke és szava sincs: de szabad-
sága , a' hason dolgokban nézetét és vélemé-
nyét nyilván kimondani, tőle semmikép el nem 
vétethetik. 

Igy hát csodálkozását elléggé ki nem fejezheti 
először a' fölött, hogy ezen indítvány, mint a' t i -
szai egyházkerület indítványa, mikép jelenhetik 
meg a' jegyzőkönyvben? Előtte van mult év jun. 
2-kán Kézsmárkon tartott egyházkerületi gyűlés 
jegyzökönyve. De ha szinte egész szorgalommal 
vizsgálta is azt: még is legkisebb nyomot és em-
lítést sem talált illynemü indítványról, söt annak 
tagai is, kik az egyházgyülésen mind jelenvoltak, 
még csak egy szóval sem emlékszenek róla, hogy 
egy olly indítvány jött volna elő, melly által a' 
tiszai egyházkerület követei meglettek volna ha-
talmazva , hogy a' még most keletkező vallásos 
harcz és vetélyek miatt egy tartandó evangelikus 
ünnepet indítványozzanak. Vagy hiba csúszott be 
hát a' közegyházgyülési jegyzőkönyvbe, neveze-
tesen az indítvány egy más egyházkerülettől ke-
letkezvén, vagy követeink hágták által megbízá-
suk körét önkényesen. 

De ha a'dolog nem ugy volna is, még is az a' 
kérdés támad: vájjon az indítványozott ünnep 
korunkra nézve szükséges-e? Valóban nem lehet 
tagadni, hogy mi még azon korban élünk, mellyben 
némelly a' r. kath.hiten levőknek a' protestantismus 
elleni harcza, ha nem nyilvánosan, de titkon még 
is; ha nem ép olly tüzesen is, mint ez előtt: de 
még is mindig ugyanazon fegyverrel vívatik, 
melly nekünk részint birtokunkban nincs; részint 
általunk nem használtathatik, mert az hitünk szel-
lemével ellenkezik. Vagy ha látjuk, hogy a'jezui-
ták ismét mint igyekszenek fejőket fölemelni; ha 
a' római pápának mult év máj. 8-kán költ körira-
tából minden bibliatársaságok fölötti átkát halljuk; 
ha a' bajorhoni ujabb történeteket vizsgáljuk, 
például a' térdhajtásrai kényszerítést, és különö-
sen a' Gustáv-Adolph alapítványábani részvét ti-
lalmát, mintha az valami nem szabados egylet 
volna,— midőn még a'jeles fejedelmek, IV. Frid-
rik Wilhelm és I-sö Wilhelm,is segély őket öröm-
mel nyilvánítják; és ha végre itt magában ho-
nunkban a' vegyes házassági zavarokat és a' 

katholicus klérus egyéb aggodalmat gerjesztő 
tetteit megfontoljuk : ugy azok olly tünemé-
nyek, mellyek sajátságuknál fogva minket v i -
gyázatra szólítanak és olly szerröli gondolko-
zásra vezetnek , mi által az ellenség cseleit 
visszautasíthassuk és hitünktől minden v e -
szélyt elfordíthassunk. De az ezen czélra indítvá-
nyozott imádkozási ünnep nemcsak hasztalan és 
fölösleges 5 nemcsak a' protestantismus szellemé-
vel ellentétes: hanem következményeiben igen 
káros is volna. Szükségtelen volna az, mert kü -
lönben sincs fogyatkozásunk az alkalmakban, 
hogy hitünk előmozdítása végett szivünket Istenhez 
emeljük. Hát nincs reformatio ünnepe ? Nem arra 
való minden vasárnap és minden keresztyén ünnep, 
hogy egy illy szándokot előmozdítsunk? Nem imád-
kozunk-e naponként: „Jöjjön el a' te országod!" 
Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Ha hitünk és 
meggyőződésünk az, hogy Isten könyörgéseinket 
meghallgatja: ugy bizonynyal maghallgatja ö ezen 
imádságot is, a' nélkül, hogy arra különös ünnepet 
kellene rendelni. Eldödeink hitharcz és vallásül-
dözések — a' belnyugtalanságok és külvészek ál -
tal sokkal zavargóbb, sokkal rendültebb és r é -
szekre szakadozottabb korban éltek, és még is az 
egyház megmaradásaérti közönséges imádságokon 
kivül, egy illy könyörgési ünnepnek benne nyo-
mát sem találjuk. És most, midőn mi az egyházi 
törvények védelme és egy kormány alatt állunk, 
melly jóllehet más hitet ismer, mint a' mellynek 
mi követői vagyunk: még is jogainkat és szabad-
ságunkat nemcsak föntartja, hanem azokat, a' 
mint az utolsó királyi engedményből eléggé 
láthatni, még növeli is; most, midőn honunk min-
den helyzetű polgárai, és a' kölönbözö vallás-
felekezetek követői a1 béke és egyeség szüksé-
gét annyira érzik: most szentelnénk mi illy ünne-
pet? — Azon kivül az által, hogy az egyházban 
illy ens superffuum léteznék, nem származnak-e 
nagyon könnyen félreértések, mellyek a' gyűlöl-
ség, egyenetlenség és a' vallásos harczok tüzét 
még mindinkább fölgyulasztanák 's lobogtatnák, 
s köztünk és a1 katholika egyház között ellensé-
ges viszonyt alakítanának. Eddig ugy tekintettük 
a' katholika egyházat, mint a1 mellynek kebele 
irántunk ellenséges indulattal lett volna teli, mely-
lyet mi szeretettel tűrtünk, és csak hibául tulaj-
donítottuk neki, hogy az az ö ellenséges helyze-
tét a' többek között az imádsági napok és misék 
által is, mellyeket ö csak ellenünkre ünnepel — 
bebizonyította. Ugyan mit ítélne akkor rólunk a' 
világ, ha mi evangélikusok is évi imádsági ün-
nepet ülnénk? Minden tiszta szándokunk mellett is, 
nem félreértenének-e bennünket? És továbbá nem 
ellenes volna-e az Úr tudományával és czéljával, 
kinek szent evangyéliomán, mint az igazság és 
béke szaván, hitünk alapszik? Nem annak kell-e 
első 's legfőbb kötelességünknek lenni, hogy a' 
vallásos egyenetlenség lelkét és a' türelmetlenség 



minden színét tőlünk mindenfelől eltávolítsuk? 
Nem szeretnünk kell-e azokat is, kik minket gyű-
lölnek és üldöznek? Igen! és minthogy illy 
imádsági ünnep minket korunkban inkább gyanú-
sítana, 's többet ártana, mint használna: ugyanazért 
egyszerű és egyenes nyilatkozatunk az , hogy 
maradjon el. 

Szepzs felföldi homiletikai egylet. 

IJvigfelsözevtiiilt^iii egyházmegyei 
gyűlés taglalattal. 

Helye volt febr. 12,13. napjain N.-Toronyán, 
hol honi protestáns egyháztörténeteink egyik írója 
a' derék Ember Pál évrajzaiból okulva, mindjárt 
300 é v e , hogy a' magyar reformátusok 2-dik 
gyülésöket tárták. Az őstörténet nagy jelentőséget 
adott a' helynek, és az édes emlék, varázs-erővel 
rezzenvén el a' hit hősbajnokain fölhúzott keblünk 
húrjain, élénkítette a' gyűlésnek nemcsak szelle-
mét, hanem népességét is. Valóban emelő volt 
e' gyűlés tarka vegyületben, ha a'sors neki ván-
dor életet és pálczát nein mért volna ki, — öakár -
mellyik polgármegye tanácsterme fényes falai 
között is illetékes helyet fogandhatott. Gróf, első, 
másod alispánok, számos tábla- és föszolgabirák, 
ügyvédek, több tekintélyes férfiak, 50 papegyén, 
kis hiján annyi iskolatanító, — jóval haladott 
számban egyházak küldöttei özönlöttek a' meleg 
részvétü egyház tárt keblébe. A' gyűlés folyt egy 
egyházi és felváltólag három fejű világi elnöklet 
alatt; mert a' két személyü világi elnökség fá j -
dalmunkra csak egyes számban is meg nem j e -
lenhetvén, a' helyettesítés a' háromságot kikerül-
hetlenné tette. — Mintha hallanám, kérdi a'türel-
mes olvasó: Miért egy megyében a 'ké t világi 
elnök ? vagy ha már a' világi kettő, miért nem 
annyi az egyházi is ? Felelet: Mert az idő tisztító 
rostája az egyik egyházit a'polyvával szerencsé-
sen kihullatta. — Iladd, hadd táguljanak s rit-
kuljanak inkább lyukai, bizom a' korszellem nemtö-
jéhez, egy egészséges szemben hagyja ez meg a' 
világit is, — és leend megyénknek új ege és föl-
de. — De még is csak illik ide a' taglalat kedve-
ért egy kis commentár: - Fél évszázad körül-
belöl, hogy a' teljes Zemplénmegye felsőbb r é -
széből 20 egyház leányostól, könnyebb kormány-
zati érdekből, püspökileg az ungi megyéhez csa-
toltatott. — Ennek ugyan a' kitett indokból soha 
nem kellende történnie; de ha meglett, minthogy 
atyai nézetből lett: a' kiszakasztott felső-zempléni 
résznek, mint autonómiával nem bírónak, termé-
szetesen maga esperese-és gondnokára kellett az 
önállásu Ungmegye elnökeiben találni. Ámde ö, 
az egyesülés természete ellen, sajátosb esperest 
és segédgondnokot igényelt és vitt is ki maga ré-
szére. Az álladalmi tan elve ellenére ennek még 
inkább nem kelle megesnie — haec averna ma-
lorum — akárminö ragyogó volt szemnek ez a' 

fénypont: megérdemlette volna, hogy még eszmé-
ben, mint az Áron aranyborja, porrá törettessék. 
— Bármelly élettelinek látszott első feltűnésével 
e' tény: mindig halál magvai rejlettek abban. A* 
kerületi szék — ha szabad kimondanom — elha-
markodását, vagy tán káros engedékenységét ta -
núsító ezen rendelet tövében fakadt az a* mér-
ges forrás, melly a' forradási szélekre ellenhatásu 
folyadékaival dolgozván, soha össze nem férhető 
ellensarkuságba tette a' két megyét. A' pályázó 
napok sajátos pályatért idéztek elő, köreikben sa-
játos bujdosókat forgattak. Egy égen két zűrza-
varos rendszerben nehezelegvén ezek, a' peri-
gaeumban lettek napok tusakodásai, bujdosók ösz-
szeütközései, már-már végenyészetet eszközlen-
dök, ha szerencsére az egyik rendszer napja leál-
dozván, ez által a tágult égen a' másiknak szaba-
tosabb járás nem nyilik; vagy kép nélkül szólva: 
ha a' felső-zempléni esperes halálával a' két me-
gy 0 egy esperes alatt kissé nem egyesül. Kissé 
— mert mindeddig is, mint a' gyűlési elnöklet-
ből látszik, egy esperes mellett kettő a' világi el-
nök; — még sem egész tág 's rendszeres hát az 
ég, 's a' két megyét egybeszorító kapocs hiány-
zik: - és mi mai napig sem ugy állunk, mint 
egy pásztor nyája; — a' több napok égető süté-
sét mégis keservesenérezzük; mint Izrael népe a' 
kietlenben, tápnedv nélkül epedezünk, hacsak nem 
küldend Isten nekünk is egy vezér-Mózest, kinek 
ütésére szomjoltó vizeket bocsássanak a1 szirtek. 
Hiszen mennyit fúrtunk, faragtunk már szerkeze-
tünkön ! a' kettős igazgatás mellett mit nem kö-
vettünk e l , hogy alkotmányunk sárba mélyedt 
szekerét szárazra segíthessük? De lett-e ez ideig 
is várt jövendője kísérleteinknek? Szerecsent 
mosdattunk, — palliativ gyógymódok voltak biz 
azok; nem okszerűen gyógyítottuk nyavalyánkat, 
— a'kóranyagot épen nem ott kerestük, a'hol az 
magát megfészkelte. Ez a' ászokoka, hogy in-
gyengülésben sínlünk, csigaéletet élünk. — Te-
gyünk gyónást, hogy eddigelé egyházmegyénk 
sorvadozó életének fő okát az egyesülésben vél-
tük, 's így elválás által kívántunk magunkon se-
gíteni. Csak ezeket kiáltották epés szókkal: „Táj-
ismerő bölcseséggel rakták le a' reformátio vér-
betűs századában vallásos eldödeink az Ung-
egyházmegye mezsdéit, — ezen mezsdeköveket 
hányta ki a' kerületi kormány, midőn a' felsö-zemp-
léni 20 egyházzal ennek határát a' vizeken túl 
rakta le, — a' megbojgatott határkövek átka fo-
gott meg bennünket, — a' választó vészteljes fo-
lyamok nymphái okozták a' versengéseket, a' 
gyűléseinken átvonuló bizodalmatlanságot "stb." 
— Igy panaszolkodtunk mi, bűnünket csak a1 su-
perintendentiára, mint romlottságunk vérbakjára, 
szórtuk, és az egyesülés lerontását szavazatok út-
ján több versent megkíséreltük. Nem mondom, 
hogy ha ez részre-hajlás nélkül, amúgy szépsze-
rűén, az elválásra kezet fogott ellenszenvü há-



zas párok példájára történhetett volna meg, a ' 
zajgást le nem csendesitendhette: de illy remény 
bizatás a mellett is az el válási műtéteit, az „egye 
$ülés" eszméje iránti tiszteletből, mint gyógyá-
szoknak a' tagok elmetszését, csak kikerülhetlen 
esetben kelle megpróbálnunk. — Azonban ha 
már megtettük is az elválási kísérletet, kérdem : 
Mi okon vetett vakot a' koczka? F.: A' kettős 
centralisatio miatt. K.: Honnan a' kettős centrali-
satio? F.: A' kettős világi elnökletből. Ugyanis, 
mint látánk, Felső-zemplén csak hamar fénypont-
hoz szokván, az elválás által önállásu társulattá 
kívánt alakulni. — Ezt czélul tűzve, hogy magát 
fentarthassa, női hozományát az elválás esetében 
nagyobb mennyiségben követelte. — Bár 20 
számmal lakta a' menyekzöt, 28 számmal készült 
az elválási búcsúra. Nem hunyhatott erre szemet 
az ungi rész ; egyszerre látta, hogy nem annyira 

fénypontokul jegyzőkönyvbe a' viszhangra talált 
három eszmét; — és ha olly hőn ápolandtatnak, 
mint fogadtatlak, általuk megyénk lüktetve vert 
ütere élénkülést nyerendvén, nem sokára a' pá-
lyázó megyék sorába mi is erélyesen lépendünk 
fel.—4) Ez év változás éve levén, a'papváltozás 
minden categoriájában kis kivételek mellett, történ-
tek változások. — Volt, ki a' sors fazekából ki-
húzta a' ternót; de volt olly is, ki az alphától az 
ómegáig szökeltetett. A ' z — i egyház pedig ka-
póra üttetett; — az egyház ugyan vonakodott 
laptaszerepet viselni: de azután, hogy malmára 
látta folyni a' vizet, ráadta magát. — A' tollnok 
tiszte szerint, mint adogató, feladta a' laptát, a' m.-
gyülés kapóra ütötte, az elnök a'játékot elren-
delte, a' játékjeleket a' pályázóknak kiosztotta, — 
3/4 éven át tartott nagy küzdések közt a 'verseny-
játék : a' pályatért környező sürü erdők, még in-

elválási, inint szakadási eszme rejlik a' kísérletben: kább a' paradicsomi szép gyümölcsösök viszhan-
amannak hajtásából maga elébe ugratta a'nyulat,— gozták e ' szókat : „tetszik a ' játék". — A'játék 
mint is testéből csak egy íznyit is kiengedett volna 
szakítani; túlsulylyalbirószavazatain megbuktatta 
a' szakadást. — Igy akadt fel az áldásosnak vélt 
elválási eszme, közvetlen ugyan az önérdek, de 
közvetve a' kettős világi elnöklet és kettős pon-
tosulat zátonyain. — — 

Eddig a' commentár; — elég biz ez, sok is! 
mondhatják némellyek. De egy betűig szükséges 
volt 5 mert illy taglalatos magyarázat után tűnik 
fel a1 nagy közönség előtt, a' n.-toronyai gyűlés 
azon ritka szelleme, melly ha magány-körökben 
vagy tán gyűlési termekben csonka szárnyú esz-
terágként fészek felett próbálgatott is gyöngerep 
teket: de illy önállásban, mint e' szép gyűlésben, 
soha nem merészelt szárnyra kelni. És épen e' 
gyözödésem után sorozom vázlatom 1-sö pontjául 
e' szókban itt szétdörgött szellemet: „Elég egy nap 
egy égen , legyen egy világi elnök megyénk 
egén!44 Pünkösti lélekként töltötte el ez égből leol-
vasott igazság tanácsteremünket. Azonnal élén-
kült gyűlésünkbe csattogó szárnyakkal repült visz-
sza békeolajággal a' tőlünk régóta száműzött 
„egyesülési44 kedves szellem, nyilt karokkal ölel-
tetettföl, és mint az egyes elnöklettel rokon esz-
me, a' 2- ik pontban kikiáltatott: „egyesüljünk! 
zúgjanak vészharangok az „elválásnak44! vet-
tessék örökre külső sötétségre, mint menyekzöi 
öröm 's szövetség konkolya a' „szakadás44! — 
Alig hangzott el a' köztetszést nyert két eszme, 
midőn egy világi ülnök 3-dik pontul igy szól: 
„Pontosuljunk44, urak! gyűléseink helyeit centra-
lisáljuk, vegyük ki már valahára a' vándor kö-
penyt gyűléseink nyakából. — Tárgyhoz illő mél-
tánylattal fogadtatott a' korszerű indítvány, és a' 
t.cz. indítványozó urnák elnöklete alatt a' tervké-
szítésre választmány rendelletett. — Közlő pedig 
szerény dicsekedéssel nyilatkozik:—Soha még or-
gánumául lenni gyűlésnek olly szája ízén nem esett, 
mint ez egyszer, 's ragadó érzések közt tette le 

kapósdi levén, harsogta a' z—i bíróság : „ a1 ki 
megkapja , azé lesz.44 Ugy is lett, egy pályázó 
nagy ügyességgel kapván meg a1 többi társak fö-
lött, olly idomos kezekkel szorongatta meg , 
hogy keze helye öt megismerteié, 's a' szép 
tömetü lapta kezébe vágyott 's illesztetett is 
vissza. Ki nem látja, hogy üdvösb lett volna 
itt a' halál által csonkult esztendőt káplánnal töl-
tetni ki, nem pedig nagy gyaláztatás mellett, sorba 
futtatni, kongattatni a' papot? Az özvegy iránti 
részvétből tanuljuk el a' szép virágzásu bereghi 
megyétől a'kegyelem-esztendőt: de többet illy 
hosszasan ne tartassunk szemlét ingyengült tisztár-
saink felett. — 5) Új rendeletnél fogva új pap-
jaink ünnepélyesen fognak ezután első egyháza-
ikba esperes vagy helyettese által bevezettetni. 
— Nem is használ, nem is árt; — annyit mégis 
jelent: ujítunk — haladunk — kezdünk ráunni a' 
vallásunkat jellemző szép egyszerűségre. — 6) 
Az iskolatanítóknak Egyiptom földéből, a 'szolga-
ság házából való kiszabadulásukra reményszikra 
élesztetett. — Sok volna egyszerre a' nagy sza-
badság, — még nektek, jó rektorok! ki kell elébb 
a' 40 esztendőt bujdosni a' pusztában, ugy mehet-
tek be a' Kanahánba. — 7) Az egyes egyházak 
pénzei rosz lábon állásának föokául nézetvéü az, 
hogy kik a1 számadók, azok a' számvevők: — 
ezen ész- és jogellenes szokás meggátlására az 
egyház elöljárói elüttettek az illynemü pénz fel-
kölcsönözhelése jogától. — Bölcs rendelet, — de 
a' nagy és ravasz dongók fognak tudni rést ütni 
a' törvény hálóján; inkább sok el fogja vetni az 
elöljárói pálczát, csak pénzt nyerhessen. — 8 ) 
R. A. iskolatanító, tótajku növendékei magyarosí-
tásában több versent feltünöleg bebizonyított mű-
ködéseinek méltánylata-'s több tiszttársai ébresz-
téséül, egyházi szűkös pénztárunkból egy tallérral 
megjutalmaztatni, és gyűlés szine előtt esperesi-
leg átadatni rendeltetett.—Csekély biz ez, mond-



hatja valaki. Ugy van! csekély 's egyes számban 
van pénzértékben: de pluralitásban egy nemes 
kebelnél érdemsuly mértékben. — És kedves él-
delet nekem is illy jó—izü colophonon végezni 
vázlatomat. K o v á c s J á n o s . 

Veszprémi r. egyházmegye gyűlése. 
Tartatott folyó év télutó 18, 19 és 20-dik 

napjain Veszprém mezővárosában az iskolai lak-
nál. — Gyülésünket előző napon két ifjú lelkész 
állá ki a' vizsgálatot, 's a' vizsgálat jeles kikép-
zettséget tanúsított, 's a' szokott papi eskü leté-
tetett. — Melly ünnepélyes szertartás végeztével 
megkezdénk gyülésünket egy ülnöki szék betöl-
tésével, elválasztatván t. Oláh János úr tizenegy 
szavazat többségével, ki is a' bizalmat megkö-
szönve, esküjét letéve, helyét elfoglalta. — Ugy-
e szép megtartása az általános többségi elvnek, 
sőt egyházkerületi határozatnak?! — Harmincz-
nyolcz közöl 11 választatnia el. — E' napja gyű-
lésünknek képviseleti gyűléssé akart átalakulni 
— miután n.t. esperes urunk is ugy bocsátá kör-
levelét, hogy minden egyház küldhet képviselő-
ket, — 's küldött is, — s maga n.t. esperes úr 
tarlalomdús beszédét is, mellyel a' gyűlést meg-
nyitá, a' modorban szerkeszté, felhiván minden-
kit a' tanácskozásra, s intvén a' személyeskedés 
kikerülésére. — De alig hangzék a' gyűlést meg-
nyitó beszéd, lett a' hivatkozás, hogy még a' t.cz. 
választmány munkálata nem köröztetett, — egy-
házaink reá véleményt nem adhattak: 's igy hát 
e' jelen gyűlés nem lehet képviseleti gyűlés. — 
Végül abban állapodtak meg, hogy a' képviselők 
itt lehetnek, mint hallgatók, de minden tanácsko-
zási szerep nélkül — 's e' szerint bár e' tárgyba 
bele nem ereszkedheténk is: még is — mondha-
tom - szép-számu lelkész urak meghúzták-e'kép-
viseleti rendszerre a' lélekharangot. — Megsza-
kadván igy a'közigazgatási tanácskozás, nt. espe-
res úr évi munkálata olvastatott fel, 's jegyzö-
könyvünkbe tudomás és helybenhagyás végett 
följegyeztetett. — 19-kén helyosztó gyűlés volt. 
— Ha valaki elfogulatlanul, a' maga eredeti saját-
ságában akarná közleni: gúnynál egyebet nem Ír-
hatna. — Hallánk itt,— bár felhivatva szólánk,— 
hogy ez bíráskodási gyűlés — bele nem folyhatunk, 
de tapasztalánk többet— elmondom száraz röviden. 

V.-Berény és Tihany két megürült egyházba 
egy-egy t.cz. egyén kijeleltetvén, 's a' sugallók is 
kötelességöknek eleget tevén — természetesen 
választani nem tudván, el kelle nekik a' kijelölte-
ket fogadniok. — Udvari ürülvén, lelkésze Berény-
bei költözésével, v.-berényi időközi lelkészszel 
betöltetett. — Bamag is betöltetett. — Ezt hogy 
érthessék a1 t.cz. olvasók: engedelemmel róla töb-
bet szólok. — Barnag ezelőtt néhány évvel tűzvész 
által károsulván, egyházkerületünk 4 évig szün-
teté a' lelkészi hivatalt, fizetése építésre fordí-

tandó; most károsnak látván nélkülöznie a' rendes 
lelkészt — bár a* 4 év nem telt el — kér újra 
lelkészt, — 's e' tetteért nagyon megdicsértetett. 
'S most, ha azt gondolná a' t.cz. olvasó, hogy 
egész fizetésre: csalatkoznék; csak azon csekély-
ségre, mellyet részben a' n.-vászonyí lelkésznek, 
mint ki egyházi szolgálattal eddig őket ellátta, 
— részben a' helybeli tanítónak, hogy némelly 
egyházi szolgálatot végze. *) Elbámultunk a* 
csekélységen, — 's kérdeztük: kitagadja meg ön-
magát , kész levén azért mint rendes lelkész kö-
telességét teljesítnie? — 's találkozók Sz.K. úr, ezt 
viszont megdicsértük. — Az iskolatanítói hely-
változtatás is megtörténvén , ar pénztárak meg-
vizsgáltattak, 's néhány folyamodás felolvastatott, 
— 's a' gyűlés berekesztetett. 

Ez rtfvid vázlata gyükésünknek, 's álmodozott 
szép reményünkben csalatva szétoszlánk! 

— y 

A' n.-szalontaf egyli.megye gytilése. 
A'nagy-szalontai egyh. vidék martius hó 12-

dik 's több napjain ]Nagy-Szalontán tartá — a' szó 
teljes értelmében — nyilvános helyosztó közgyű-
lését, csak esp. elnöklet alatt, — segédgondno-
kunk ö mtgát, bizonyos okok miatt, körünkben j e -
lenleg nem tisztelhetvén. Mit midőn sajnálva j e -
lente ki elnök-esperes úr gyűlést nyitó beszédé-
ben, egyszersmind örömmel tudatá, miszerint ez -
előtt két évvel közbizodalmunk-választotta világi 
tanácsbiránk, ns Arad megye t.birája, 's a' magy. 
tud. társaság rendes tagja, Fábián Gábor urat, 
egyh. világi ülnökeink koszorújában, ma először 
van szerencsénk szemlélni, — 's a' köz-örömmel 
fogadott tiszta keblű tudós féríiut ülnöki rendes 
eskü letételére, székének hivatalos elfoglalására 
fölhivá. Mit ez igen tisztelt egyén szives kész-
séggel teljesítvén, hatályos szavakkal köszöné 
meg a' benne központosult bizalmat, 's mindeddigi 
meg nem jelenhetésének — mit felette sajnál — 
okát elmondván, atyjától öröklött, keblében min-
denkor ápolt és fentartandó vallásos buzgalommal 
igéré, hogy e. v. gyűlésünk ezutáni tanácskozá-
sábani részvétét, bármikor is, csak legyőzhetet-
len akadály fogja gátolhatni. — Isten éltesse so-
káig e' lelkes férfiút vallás- 's egyházvidékünk 
díszére!!! — 

Ezután esperes-elnökünk, az egyházmegye 
jelen állása rövid rajza előterjesztéséhez, 's a* 
közelebbi egyházvidéki gyűlés óta tett hiva 
talos eljárásáróli számodásához kezdett, — mi-
re nézve, esperesi hivatalnokoskodása kezdeté-
től fogva, mindeddig pontosan vezetett rendes 
naplóját, 's ez évi egyházlátogatási jegyző-köny-
vét a' gyűlésnek bemutatván, mindkettőt, nagyobb 
nyilványosság tekintetéből, az esperesi körlevél 

*) 20 vft. — 8 p. m.rozs, — 4 akó bor, — tűzifa. 



által meghívott *s jelen volt egyházak nemcsak 
lelkész 's iskolataniló, de közrendű emberekből 
álló küldötteik hallattára fölolvastatni, 's egyszer-
smind az illetőket, működése fölött a' szigorú bí-
ráskodásra hiván fel, ha zsarnokilag, vagy ha-
nyagul jára el tisztében, magát komolyan rendre-
igazíttatni 's kellőleg sulytatni kéri. Melly köz-
kedvességgel fogadott elnöki nyilatkozat után, az 
e. vid.látogatási jegyző-könyvnek csak a' sző-
nyegre jövendő tárgyakra vonatkozó részletei 
olvastattak fel. 

A' tanácskozás érdekesebb tárgyai: 1) b. e. 
L.I. helyébe más világi ülnököt választó szavaza-
tok küldöttség által felbontatván, midőn átalános 
többséget senki sem nyert, két legtöbb szavazat-
tal megtisztelt egyén, K. P. és F. L. urak ujonan 
leendő választás végett kitüzettek. — 2) Egy 
több év óta rendes papi ülnök, előtte igen fontos 
tekintetből, a' tanácskozásnak, most és jövendőre 
nézve, mindenkor a' közelebbi gyűlés jegyzö-
könyvének felolvastatásáni kezdését kérvén; — 
miután ez megtörtént, a' fontos tekintet nem más, 
mint azon tudomány lett, hogy indítványozó azt, 
miszerint eddig is, a' melly czikkre a' gyűlési mun-
kálatok alatt hivatkozás történt, az a' többi közöl 
kiemelve,—sőt elnök, vagy más ugy kívánván, az 
egész jegyző-könyv mindenkor felolvastatni szo-
kott, — elfelejtette. — 3 ) A' f. t. egyh kerületi 
gyűlésről érkezett rendeletek 's leiratok között 
legérdekesebbek voltak az egyházi hivatalnokok 
fizetésének pengő pénzre lehető áttételéről, — és 
a'közelebbi or.gyülési, vallást illető új törv.czikk-
nek kinyomatva, minden egyházba leendő meg-
küldeléséröl szólók. Az elsőre nézve, annak élet— 
beléptethetése iránt czélszerü intézkedés tétetett; 
az utóbbira nézve, midőn a' vallási új t.czikkek 
egyenként felolvastatnának, mindenki örömlelke-
sedéssel hallgatá 's fogadá azokat. De másnapi 
hitelesítéskor, jegyző-könyvünknek ez örömöt 's 
lelkesedést hűn tolmácsló sorai, szépeknek kö-
zösen elismertetvén: egészen kimaradhatóknak 
mondattak. — 4) Az e.vidéki pénztár állásáról be-
mutatott számadások megvisgáltatván, ezek helye-
seknek, a' tár üresnek, a' hitelezők pontatlanok-
nak találtatván: e' részben czélszerü rendelkezé-
sek tétettek. — 5) A' pénztárnok kérése, melly-
ben ö 10 évi ingyen vitt hü szolgálata terhe alól 
— mint kiszolgált invalidus — föloldoztatást kér, el 
nem fogadtatott, hanem eddigi fáradalma jutalmául 
köz-dicséretet nyert, — jövőre nézve pedig, a' 
kinnlevö 's leendő öszvegek bejövő kamatának 
egy hatodrésze, pénztárnoki rendes fizetéseül ren-
delteték. 

6) Ugyancsak a' pénztári számadások során 
kitűnvén, hogy a1 közköltségi pénztár állása, melly 
az egyházak önkénytes adakozásából gyül, olly 
gyenge, hogy évenként nemcsak a' közigazgatási 
költségeket, de a' nélkülözhetetlen anyagi kellé-
kek árát sem födözheti: ennek mikép lehető or-

voslására választmányi küldöttség neveztetett ki, 
melly figyelmét, e' tárgy mellett még, a' már 
régen felállíttatni ohajtott papi gyám-intézetre is 
terjessze ki. A' megbízatásában még az nap pon-
tosan eljárt küldöttség véleménye szerint, melly 
egész terjedelmében elfogadtatott, a' közigazga-
tási költségek fedezésére évenként 200 's egyne-
hány pft kívántatván : ezen öszveg az egyh. vid. 
42 ekkláira aránylagosan annyival inkább kivet-
tetett , minthogy már e' tárgyban előre fölszólít— 
tatván egyházaink; a'nagyobb rész önkényt meg-
ajánlá a' közigazgatási költségek aránylagos fize-
tését. — A' gyámintézetet illetőleg, egy bizo-
nyos terv köröztetik egyházanként, reá az egyes 
észrevételek közelebbi gyűlésünkre beváratván, 
addig is pedig, mig a' leendő szabályok megál-
lapítatnának, hogy az üdvös intézet mielőbb lét-
re—jöhessen : ennek alaptőkéjébe, f. apr. 24-kétől 
kezdve, minden lelkész a' meghatározott 's már 
ki is vetett mennyiséget fizetendi. — 7) A' hely-
osztás jővén szőnyegre, — miután az esperesi 
napló- 's látogatási jegyzőkönyvből kitűnt, hogy 
az egyházakban csend és béke létezik, 's öt fiu-
és egy leány-iskolatanitón kivül lelkész egy sem 
szándékozik változni, — a' pap-halál által történt 
ürességek betöltése vétetett czélba. — Mire néz-
ve a) a1 m.-sasiaknak egyszerre kettős iker-
kérésök adatott be, melly, ha boncz-kés alá vesz-
szük, három águ is. — Kérik ugyanis, hogy egy 
egész évi papi-fizetés, vagy ha ez meg nem tör-
ténhetnék, fél évi fizetés minden esetre, a' leendő 
új lelkészök első esztendei fizetéséből levonatván, 
a1 papi özvegynek adassék, — mert ők illy ke -
gyességgel kívánnak viseltetni annak özvegye 
iránt, ki nekiek 37 éven keresztül hü lelkipász-
toruk vala. — Másik, hogy rendes lelkipásztoruk-
nak senkit mást, mint jelenlegi káplánukat N. D. 
rendeljék. — Hogy a' papi fizetés fele első évben 
az özvegynek adassék, — vagyis, hogy a' papi 
fizetés felét az özvegy húzza — igenis, még pe-
dig el, a' leendő új lelkésztől — szinte egyhangú-
lag megadatott; sőt némellyek még dicsérettel 
illették a' sasiak e' nagylelkűségét, hogy ők a' 
máséból, még nem láttatva el a' dolog, azt sem 
tudhatni jó lélekkel, kiéből ? (mint a' következés 
mutatja, tudták biz ők) fél papi fizetést özvegy-
felsegélésre fordítni jótékonyok, 's áldozatot tesz-
nek. Mit is ha meg nem nyer az özvegy — a' 
sasiak nem vesztenek semmit. Ha megnyer = a' 
sasiaknak viszont nem kerül semmibe. — 'S még 
is itt, ez, és övék az áldozat! a' nagylelkűség! 's 
majd — az érdem!!! — A' káplánt illető kérel-
mük a' sasi követeknek, egyh.kerületi világos 
szabály ellenzvén azt , nem teljesítethetett; arról 
azonban, hogy a' kért egyén N. D. sem ez e -
vidékben, — hova ö csak esperesi engedély mel-
lett néhány hónap előtt jött be, — sem Sason 
magának olly kitűnő érdemeket nem szerzett, hogy 
ez e.kerületi rendelet tiltó ereje reá nézve l e g -



kisebbé is kedvezőleg hathasson, fölvilágosíttat-
ván, 's nekiek az egész e.vidékbeli lelkészek kö-
zöl szabad választhatási jog engedtetvén, több 
érdemes régibb, ujabb, 's ifjú rendes- és segéd-
lelkészek, jelenlegi káplánukat, kihez olly állha-
tatosan ragaszkodnak, érdemmel és tudománynyal 
meghaladók ajánltattak. De midőn minden ajánlás, 
felvilágosítás, kérés, intés után is a' sasiak hajt-
hatatlanok lennének, mivel — mint mondák — 
otthon ngy eresztettek el bennünket: az e.v.gyü-
lés, ezeknek kérelme ellenében, szabad, törvény-
szerű rendelkezési jogával élvén, B. J. hajdan 3 
évig ez e.vidék gymnasialis iskolája volt fötaní-
tóját, most 2 év óta esperesi segéd-lelkészt, 
Sasra rendes lelkészül adatni határozta. 

Ki midőn ezt illy körülmények között el nem 
vállalta, söt rajta kivül még két megkínált ifjú 
lelkész, Sz. L. és S.L., is hasonló szellemben nyi-
latkoznék: az ügy-mindkét részről a' f. t. egyh., 
kerületi gyűlésre felebb-vitetett. 

Hogy ez ifjú lelkészek, — kik iskolatanítósá-
guk végeztével, külföldön is megfordulva, min-
denütt szelídséget, szerénységet, kíméletet, e m -
berséges bánást láttak, tanultak, élveztek; a' kö-
telességet teljesítni, az erényt tisztelni megsze-
rették; 's tudják, miként kell illetni az emberi 
gyengéd érzéseket — illy környülmények között, 
a' sasi egyházbani lelkészkedésre magokat nem 
ajánlották, legkevésbé sem csudálkozom, — söt 
féltem, nehogy valamellyik elhatározásában gon-
dolatlan legyen. Mert szerény, fiatal pappal csak 
egy első fölléptekor illetlenül éreztethető méltat-
lanság is hivatalát, mellyre élte virágát olly maga-
megtagadással áldozá fel, egész éltére nézve meg-
untathatja. Erre pedig neveletlen néptömeg közt 
— hol, még a' hozsánná-val fogadoltra nézve is, 
felette sokszor, olly ingadozó a' bundás kegy; hol 
nemcsak másnemű, de még a' papi állomások 
betöltésekor is alattomoskodik a' haszonvágy és 
nepolismusi ármány — bár ki is, a' kedvencz e l -
mellözésével rendelt más egyén pedig mindenkor, 
ártatlanul számolhat. Egyébiránt a' sasi ügyet 
tekintve: ha valaki az e.v. gyűlésein történni 
szokott változási eseményeket csak középszerű 
figyelemmel szokta is kisérni, kisérte jelenleg is 
a' sasiak kérése tartalmát,'s követeik maguk vi-
seletét, annyival inkább ismeri e.vidékünk- 's a' 
sassi egyház jellemét, körülményeit: az eddigiek-
ből is átláthatja, hogy M.-Sason jóeleve meg-
tartották a' helyosztó gyűlést, már mi befolyás, 
vagy elnöklet alatt, még most hivatalos tudomá-
sunk nem birja, — az e.v. gyűlésre hozott kére-
lem már határozat va la , — szoros, mellytöl a' 
levelet hozó embereknek nem vala szabad elálla-
niok. Most e' határozat felsöbbi megerősítés v é -
gett utazik Debreczenbe hasonló utilevéllel ellát-
va, ugyanazon pártfogás alatt, vagy után. Többet 
róla, ha visszaérkezik. — /S) A'b.-sebesi egyház-
ba Sz. L. ifjú lelkész, eddig ugyancsak ott ideig-

lenesen szolgált egyén, rendeltetett; melly hatá-
rozat ellenkeznék azon e.ker. rendelettel, mellyen 
alapíttatott a* sasiak kérése megtagadása, ha 
ugyan ezen fensöbb határozat e" kedvező enged-
ménye: „hacsak valaki ott helyben magának 
kitűnő érdemeket nem szerzett" az említett egyén-
re , a1 legszélesebb értelemben, ki nem terjedt 
volna, ideiglenes ottani szolgálatának fölszámit-
hatatlan haszonnal vitt folytatásában. Szép j egy-
zést érdemel a' b.-sebesiekre nézve, hogy ök az 
eddigi papfizetést, de csak azon esetre, ha Sz. L. 
rendeltetik hozzájok, 300 fttal szaporítani ígérik, 
ezt idővel örökítendök. *) — 7) A' m.-homorogi 
ekklábani üresség i f juS L. lelkész úrral töltetett 
be. — Végre a" b.-újlakiak 37 éves öreg lelké— 
szöket, némi fizetési egyenetlenség, és a' miatt, 
hogy szavát már nem hallják, elmozdíttatni 's he-
lyébe mást rendeltetni kérnek. A' fizetési aka-
dály elintéztetvén, az ép, erőteljes, hatályos szavú 
öreg lelkész hivatalában meghagyatott, 's az öt 
élte estvéjén méltatlanul háborgatni merész békét-
lenek szigorúan megdorgáltaltak, — mint halljuk, 
ök is ügyöket felebb viendik. — Geszt, april 10. 
1845. S z a b ó J ó z s e f . 

A' vértesaljai ref. egyházmegye 
rendes közgyűlése* 

Folyó évi tavaszhó 1 5 - é s 16-ik napjain tar-
latolt Sár-Bogárdon, esperes n. t. Maller Ferencz 
és tekintetes Sárközy Kázmér urak elnöklete alatt, 
a' világi részről két , és az egyháziak részéről 
három tanácsbirák, egy-két ügyes-bajos közrendű 
papok 's számos egyházi küldöttek jelenlétében. 
Tisztelt esperes úr, hivatalát — mellyre mult év -
ben választaték — Istenhez nyújtott rövid, de 
buzgó fohásza után, azzal kezdé meg, hogy szék-
foglaló beszédet tartott a' jelenvoltakhoz, kik a' 
szinte 40 évek alatti hivataloskodásban megőszült 
tisztes atyának, a' reá nézve csak névvel új, de 
tettben már több éves fő esperesi hivatal-viselésre 
új kedvet's erőt szivök mélíyéböl, 's egyesült han-
gokon soká éljent kívántak. Majd a' n. m. m. k. 
helytartó tanács intéző levelei- 'stöbb illető egy-
házkerületi végzéseknek mult évben nyomatott 
k. jegyző-könyvből lett fölolvastatása,'saz ezekre 
tett jegyzések 's határozatok után az egyházi 
részről pátkai lelkész t. Hollósi Filep Ádám 
úrnak az e.m.tanácsbirák sorábóli kiléplével 
megürült tanácsnokságot illető egyházi szavaza-
tok fölbontatván, az eredmény lön: hogy bicskei 
lelkész t. Nagy István úr átalános többséggel a' 
nevezett hivatalra kineveztetett. Most a' lelkész 
nélkül levő tinnyei és k.-nyéki egyházak ügye 
vétetett föl. Amannak két jámbor követei, a' ki-
jelölt három paptársak közöl, csabdi lelkész t. 
Kerek György urat pár pillanat alatt megválaszt-

*) Ez egykissé másnemű áldozat a' sasinál. Sz. J . 
21* 



ván lelkészöknek, — igen szépen köszönjük — 
mondással's nyugton indullak legott vissza kis hó-
nuk felé. De bezzeg nem igy a'k.-nyéki egyház-
nak jelenvolt, testben 's lélekben erős öt férfiai. 
Ezek ugyanis, miután elébb élő szóval 's majd 
írásban, azon kivánatát terjeszték elö egyházuk-
nak, miszerint az — bizonyos oknál fogva — a' 
jelen e. m. tanács által, még most csak papi he-
lyettessel kéri magát elláttatni: de a' tisztelt m. 
tanács, — részint azon okból, mivel a' lelkész 
nélkül szűkölködő egyházakat rendes lelkészek-
kel ellátni kötelességében áll; részint, mivel a' 
káplánokróli rendelkezés az e.kerületi tanácsgyü-
lést illeti, — az egyház kivánatát a' kitett modor-
ban nem teljesíthetvén: utasításuk 's akaratuk elle-
nére kénytelenek voltak a' tisztelt öt férfiak, jelen-
leg csákvári segédpap t. Szőke Gábort — ki a' 
rá nézve kellemetlen rendeltetéstől magát megkí-
méltetni illő szerénységgel többször kéré — 
rendes lelkészül a'k.-nyéki egyházhoz kinevezett-
nek hallani, de nem elfogadni; fen-hagyatván a' 
nevezett egyháznak ügye í'elebbvitele az e ke-
rületi tanácsgyüléshez. Jó szerencsét! 

Ezután következelt a'cseréhez szokott sárke-
resztúri egyh.nak számosan megjelent tagjai állal, 
lelkészök t. Cz. M. úr ellen beadott vádaknak 's a' 
tiszt, lelkész által ezekre tett czáfolatoknak ponton-
kénti vizsgálása; mellynek eredménye lön: hogy 
a' jelen tanácsgyülés t. cz. hivatalnokai — részint 
a 'zavaros egyház lecsillapodását, részint a' t. lel-
kész úr megnyugtatását tűzvén ki czélul — jó -
nak látták ezt kivenni kellemetlen helyzetéből, 's 
lehető jó móddal más egyházba alkalmazni. Illy 
czélból t. cz. esperes úr négy kijelelt paptársakat 
számlála eleibek a' nevezett egyház küldötteinek, 
kik közöl ezek verebi lelkész t. Póór Bertalan urat 
választák lelkészöknek. 

Most következett volna már, hogy t. Cz. M. úr 
vigaszlalfatnék meg egy csöndesebb helylyel: de 
mind azért mivel, bizonytalan volt a' helyében 
választatottnak — minthogy ez a' gyűlésen jelen 
nem volt, — történhető maga megajánlása; mind 
pedig azért, mivel az e.m. tanács kedves kötelessé-
gének tartá — a' választott maga megajánlása 
esetében — a' verebi egyházat is szabad pap-
választási jagával élni engedni, a' helvosztási 
rendelkezés tovább nem folyhatván: ez okból 
elébb ugyan Baracska, de — a'később közbe jött 
körülmények miatt — utóbb Sz.-Fehérvár tüzetett 
ki a 'f . é. tavaszutó 3-ik napján újra beállandó e.-
megyei közgyűlés helyéül. Melly gyűlés eredmé-
nyéről mielőtt szólanék: a' rend hozza magával, 
hogy elébb a' S.-Bogárdon tartatoltról közöljem 
még a' történteket. — Legnevezetesb ezek közt 
magának a' bogárd-tinódi egyesült egyháznak 
ügye, mellyröl közlőtől elég legyen jelenleg a' 
e.m. tanácsgyülésnek e' tárgyban kelt, betűről 
betűre ekként hangzó határozatát tudatni az ol-
vasó t. cz. közönséggel: 

„Tinódi nemes közbirtokosság azon panasza 
következtében, hogy Bogárd által, noha az ek-
klésiát közös erővel együtt tartják fen, a' pénz-
tárnoksággal összekapcsolt főgondnoki hivatal 
viselhetéséböl kizáratnak, a' vizsgálatra kikülde-
tett vegyes bizolmány eljárása eredménye fölol-
vastatván — miután ezen hivatalos jelentés sze-
rint az egymástól nagyon különböző, főkép fami-
liai 's egyéni, de ki nem egyenlíthető érdekek 
miatt a' kibékülhetés legkisebb reménysugára is 
elenyészett volna: mind bogárdi, mind tinód! t. 
n. közbirtokosság jelenvolt számos tisztelt tagjai 
felszólíltattak, ha gondolni tudnának-e valamelly 
czélra-vezetö üdvös módot az ügy kiegyenlíté-
sére ? — de mindenik fél határozottan jelentvén 
a' szükségesnek mutatkozó elválásnak törvényes 
utoni óhajtását: 

E.vidéki tanácsunk is, az elválás eszméjét, sőt 
czélszerüségét is elfogadva, mindkét tisztelt t. n. 
közbirtokosságot oda utasítja, hogy a' közös egy-
ház fentartásába mi aránybani részvétét hiteles 
irásba foglalva a' tract. tanácshoz okvetlenül be-
küldje, — az ekklézsia jelen igazgatását azonban 
az ügy végképeni eldöntéséig 's a' felsőbb hely-
ről adandó helybenhagyás megérkeztéig in staíu 
quo meghagyván. — Felszólíttatnak egyszer-
smind, hogy elválás esetében, mindegyik lel sa-
ját ekklézsiája miképeni fentarlhatására vonatkozó 
tervöket és alapítványukat az e.v. tanácscsal közöl-
jék,— az eddigi fögondnok tettes Sóós Ferencz úr 
az ügy teljes lefolytáig hivatalában továbbra is 
megerősíttetvén." 

Megemlítendő még: az e.megye 31 iskolái-
ban eddig fáradott 4 felügyelőkhöz ugyanannyi 
paplársaknak, köztök — mint értém — alulírott-
nak is kineveztetése; végre: az eddig szokásban 
volt vándorló gyüléskedésnek olly móddali meg-
szüntetése, hogy az e.megyei pénztárba minden 
kebelbeli egyház — osztály szerint 3 — 5 váltó 
forintot fog évenként fizetni, mellyböl kapják a' 
hivatalnokok hat vftos napidíjokat; a' gyűlések 
állandó helyeiül pedig Baracska és K.-Nyék tű-
zettek ki, részint mivel mindkét hely az e.megye 
közepén fekszik, részint mivel bennök az accom-
modatio több tekintetben feltaláltatható. Ezek a' 
Sár-Bogárdon tartatott gyűlés eredményei. 

A' kitűzött tavaszutó 3-ik napján Sz.-Fehér-. 
váron folytatá a; nevezett e.megyei tanács félbe-
szakadt gyűlését 's intézkedéseit, a' tiszta vallás 
melletti szentbuzgalom-jellemzelte Szücs-nemzet-
ség vidor lelkületű Nesztora - táblabíró t. Szűcs 
Sándor urnák fényes városi lakánál. — Nem tar-
tom feleslegesnek megemlíteni az okot: miért épen 
Sz.-Fehérvár, nem pedig valamelly kebelbeli 
egyház tüzeték ki jelen gyűlés helyéül, 's ehez 
adni egyszersmind szerény indítványomat. Az ok 
ez: mivel világi részen levő e.megyei hivatalno-
kaink közöl a' két elsőbbek, jelenleg Fehérme-
gye alispánai, egy ugyanannak főügyésze, egy 



ismét főszolgabírója levén, mint illyenek, a' j övés -
menésre különben fölhasználandó időt világi me-
gyéjök közügyeinek folytatására megnyerni egyik 
legfőbb hivatalos tisztöknek ismerik. — Részem-
ről — nem annyira pro aris et focis, mint sokkal 
inkább a1 több tekintetben csak hasznot és kényel-
met élvezhető kebelbeli egyházak javáért; de nem 
feledve egyszersmind, mit fentebb érinték, mi-
szerint e.megyénket valamint jelenleg olly hiva-
talnokok szerencsésítik, kik a' nekik jutott sorsnál 
fogva a' világi megyének is szinte nélkülözhetlen 
hivatalnokai: ugy alaposan remélhető, hogy jövőre 
is — csak az ember ébren, és az Úr vele legyen — 
hasonló-állású világi egyének boldogítandják, kik-
nek az ezerféle ügyre 's bajra fordítandó idejök 
bizonyosan drágább leend — épen ugy,mint je len-
ben — sok másokénál, részemről — mondom — 
ennyi's még több okoknál fogva ohajtottam volna 
— vagy ha még nem késő — óhajtanám S z . - F e -
hérvárt is , könnyen kigondolható úttal 's móddal, 
a' vértesaljai e.megye 3- ik állandó gyűlés helyéül 
kitüzetni. — De hagyván a' földbe vetett magvat 
rendes evolutio természete szerint érni 's majd 
áldólag gyümölcsözni, röviden elösorozorn a' gyű -
lés eredményét, melly a 'helyosztás: melly sze-
rint t. Czeglédi Mihály űr Verebre, t. Póór Berta-
lan Sár-Keresztúrra, az előbb tinnyeiknek ajánlott 
t. Kerek György — változott körülmények miatt 
— Dobozra, t. Csikós Péter Tínnyére, t. Sörös 
Lajos k.-nyéki administrütor Csabdira rendel-
tettek. Végre mindkét helyen tartatott gyűlés 
végzései jegyzőkönyvbe vitettek 's meghitelesít-
teltek. U r h á z y L a j o s , 

ref. pap. 

Ibauj i egyliázmegye gyűlése. 
Tartatott Göncz városában mart. 26. és 2 7 -

kén, mélt. Kóji Komáromi István kir. tanácsnok 
és t. Futó Sámuel esperes elnökségök alatt , a' 
zordon idő és nagy sár daczára is nagy-számu 
papok és világiak jelenlétökben. Mióta gyűléseink 
helye állandósíttatott, számunk nem kevesbedett: 
mi jeles bizonysága annak, hogy a' közügy iránti 
buzgó részvét lelkesíti a' kebleket, •—nem az una-
lom, a' hivatal terheitől kis időre inenekvö töre-
kedés, vagy a' barátság oltárára teendő áldozatok 
szerelme, viszontlátás örömei 's több illy kisszerű 
indokok, mellyek a' korábbi időkre, midőn ingyen 
asztalok mellé ültünk, inkább illettek, mint a1 mos-
tanira. A' függetlenség és józanság szellemétől 
vezéreltetvén, ismét megállapodánk abban, hogy 
Gönczön maradunk, 's a' szántói egyház tagjainak 
barátságosan felhívó levelét, mellyben minden 
áldozatra készségök nyilvánítása mellett a 'gyűlést 
kebelökbe általtétetni kérték, méltányló tisztelet-
tel vévén, válaszul adatni rendeltük, hogy előbbi, 
többszöri határozataink mellett, mellyek az összes 
egyházak tudtával, egyezésével, sőt e' czélra telt 
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segedelmezéseikkel is megerősítve vannak, to -
vábbra is megmaradunk. Göncz városa derék pol-
gárai ismét megujíták szives ajánlataikat, és tud-
tunkra adák, hogy egy tágasabb és díszesebb v á -
rosház építését már megkezdették, mellynek terv-
ben is előmutatott igen csinos teremét nekünk 
minden alkalomra megnyitandják, és a' szükséges 
cselédi szolgálatokat kirendelendik. Mi is némileg 
jutalmazni kívánván ezen szívességei, elhatározánk 
hogy ha a' derék polgároknak az építéshez kész-
pénzre szükségök leend, azt pénztárunkból azon-
nal fölvehessék. 

Helyosztó gyűlésünkön papok változása nem 
volt; néhány iskolatanító változott; egy pap előre 
bocsátott egyházbiztossági vizsgálat következé-
sében hivataláról önkényt lemondván, más egy-
házba pedig hivatása nem levén, egy leányegy-
házba tétetett: két más pap ellen vádak adattak be, 
mellyeknek vizsgálatára egyházi biztosság külde-
tett, és mindenkorra elhatároztatott, hogy az espe-
resi concessák adhatása ezentúl megszűnvén, 
minden változási körülmények a' közgyűlésnek 
jelentessenek be. — Kivánafos volna a ' helyosztó 
gyiilés-nevezetet is eltörölni. Nálunk ugyan, hol 
a' cum praescitu superiorum — az egyházak jogai 
sérelme nélkül már most is kedvesebb eredmé-
nyekkel gyakoroltatik, mint az előtt, nem sok j e -
lentősége van ama nevezetnek: de még sem va-
gyunk egészen tisztában, nem is leszünk mind-
addig, míg a' consislorialismus helyett a' képvi-
seleti rendszer definitive kimondva nem lesz. — 
A' helyosztó-gyülés nevezet eltörlését elősegítené 
papjaink személyes jelleme is, ha ők magok a n y -
nyiszor nem szeretnék csekélységekért is változ-
tatni helyeiket; holott most, ha tekintjük különö-
sen főbb papjainkat, alig találunk közötlök ollyat, 
ki már harmadik, vagy negyedik helyen is ne 
volna , és most is ne vágyakodnék. A' nyilvános 
gyűlések most már jobban őrködvén a'változtatási 
esetekre, e' részben is a' korábbi consislorialismus 
hivalal-osztogalási pártos önkénye szűnni fog. 

Majdnem egész gyülésünket az egyházak 
gazdasági ügyei és pénztárai vizsgálata foglalta 
el és örömmel elmodhatjuk, hogy az egyes egyhá-
zakba kiküldetett vegyes biztosságok legnagyobb 
pontossággal járlak el meg bizatásukban, 's most 
már előttünk levén minden egyház vagyoni é r té -
kének tabelláris jegyzéke, abból mint tükörből 
örködhetik az ügyek felett egész gyűlés. — Meg 
kell jegyeznünk, hogy ez életbe-vágó reformot a' 
nyilvános gyűlések, a' nem-consistorialis tagok 
cszközlölték, és századok multak el a1 consistorialis 
visitatiólikal, egyházainkat még is a' legnagyobb 
rendetlenségben és veszélyben találtuk. Nem is le-
het elhallgatnunk sok papjaink botránykoztató ha-
nyagságaikat és törv.-tudatlanságaikat,miszerint a' 
tapasztalt hiányokat sem magok nem orvosolgat-
ták, sem be nem jelentették. Meghatároztuk azt is, 
hogy a' papnak és gondnoknak semmi szín alatt 



nem lesz szabad az egyházak pénztáraiból köl-
csön-venni, mások is csak nagy biztosíték és in-
tabuiatio mellett vehetnek azokból; a' pap tartozik 
minden évben bejelenteni a' visitatio előtt fize-
tése elmaradott mennyiségét, különben a' köz-
gyűlés nem fog segedelmet nyújtani a' beszede-
tésre. A' visitatiók sikeretlenségeit tapasztalván, 
egy kimerítő utasítási terv bemutatására egy. biz-
tosság rendeltetett. 

Ennyi anyagi érdekek között végre egy szel-
lemi tárgy is vonult el tanácskozási szőnyegünk 
felett, méltó bővebb fontolatra! Esperesi hivata-
lunk panaszolkodott, hogy az ifjú papok vonakod-
nak dolgozataikat vizsgálat végett beküldeni, és 
meghatároztatott, hogy arra ujolag köteleztesse-
nek. Mondatott egy papülnök által, hogy az ifjak 
érthetlen dolgokat beszélnek: szükség rájok fel-
ügyelni! Ecce hitbiróság! — De már ezek meg-
szokták a1 prot. egyházat consistorialiter ésjuridice 
kormányozni és ez utóbbi szempontból véve, volt 
egy kis igazságuk, hogy az ifjú papok vis inerti-
aet ne gyakoroljanak, hanem a dolgon más módon 
igyekezzenek segítenie. Mondják, hogy a' munkás-
ságra, a' dogmára, és liturgialis harmóniára az is-
kolai igazgatóság, az ordinatio, az egyes egyhá-
zak persbyteriumai, a' vegyes és nyilvános vi-
sitatiók , végre a' közgyűlés ügyeljenek fel. — 
Itt sokat lehetne mondani! de csak azon kér-
dést teszem fe l : az éltesebb kor, az ülnöki jel-
lem elegendő kezességek-e az ifjú papok evan-
gyéüom szerinti protestantismusának megbirá-
lására? Lehet-e olly pap, öreg vagy ifjú, ki az 
egyház bírálata alól maga is privilegizálva lenne? 
Lehet-e azt az ujabb tapasztalatok után biztosan 
állítani, hogy papi ülnökeink már, mint azok, in-
kább protestáns papok, mint mások ? Több theo-
logiai és egyéb tudománynyal birók-e , mint 
mások? Ismerünk olly papi ülnököt, ki több 
időt elfecsérel személyeskedő triviális polé-
miák koholására, mint okos, tudományos r e -
censiókra! 's aztán adjuk hatalma alá a' tudo-
mányosan müveit ifjú papot az illy maga bő-
rében megférni nem tudó, szenvedélyes embernek, 
és higyük e l , hogy a' mit ö mondott, vagy írt, 
mind igazság ésbölcseség! Avvagy hol vannak 
a' tudományos munkák, vagy bármi más jelei 
minden ülnök szorgalmának és bölcseségének? 
E' pontban tehát reformálnunk kell! de addig az 
ifjú papok engedelmeskedjenek a' felsőbb rende-
leteknek, nehogy lázítás vétkével vádoltathas-
sanak. 

Gyűlésünk egyébiránt szép renddel és kitürö 
munkássággal folyt le; a' pénztárak megvizsgál-
tattak és jó rendben találtattak; folytatása a' májusi 
napokra halasztatott: melly alkalommal a'mult téli 
visitatiók jelentései fognak fölvétetni, megje-
gyezvén azt , hogy most világiak is voltak visi-

tatorok, kik nálunk minden harmadik évben k 
szoktak küldetni és el is járni hiven megbízatá-
sukban. 

Egy világi ülnökségre beadatott szavazatok 
felbontatlanul hagyattak, azon okból, hogy a' ko-
rábban e' hivatalról lemondott mélt. Bárczay Jó-
zsef tornai főispáni helyettes úr, megyénkbe ismét 
visszajővén, az egyh. ülnökség ujabbi felvállalá-
sára megkéretni határoztatott. Teljes reményünk 
van, hogy e' polgári magos-állásu férfiúban a' 
korszerű békés haladás barátját prot. egyházunk 
igazgató körébe visszanyerendjünk. 

Kell i s , hogy illy buzgó-szellemű férfiak és 
világiak minél többen fogják fel az egyházi rege-
neratio vezérletét, mert papjaink némellyike ma-
kacsul szegül ellene minden mozgalomnak, legyen 
bár legkíméletesebb, melly a' presbyterialis egy-
házi kormányzat igéjét megtestesíteni törekszik; 
néhányan össze-vetett vállakkal eröködnek a' 
consistoriumok és régi szokás megtartásán, tisz-
tes állásukról megfelejtkezve mocskolódnak, a' 
drága időt kisszerű magány sérelmek boszulásával 
vesztegetik , mindenek nagy botrányára! Aztán, 
uraim! illy férfiak volnának képesek a' protest. 
egyházat képviselni és akárhol zsinatolni? —• Az 
adatokat ide rekesztem, méltóztassék a' tisz. szer-
kesztőség adandó alkalomra használni, nehogy 
pártossággal vádoltassák. *) — y.— 

DunameHélti ref. egyliázk. gyű-
léséről! je lentés . A' helv. hitvallást követő 
dunamelléki egyházkerület folyó évi junius 23-án 
fogja Pesten szokott évenkénti közgyűlését a' 
lelkipásztorságra kívánkozó ifjak nyilvános vizs-
gálatával megkezdeni. 

P o l g á r M i h á l y 
egyházkerületi főjegyző. 

*) Vettük az adatok halmazát 's elszomorodva látók külö-
nösen, a' leghilelesb oklevélből, mint felejtkezik meg az 
egyházkormányzó hivatal, méltósága 's hivatásáról, — nem 
átallván gyűlésről szóló lapi czikk ellen, melly mult évi 
Pr. Lap 40- ik száma alatt tétetett közzé, négy sürü ív-
nyi czáfolatot irni 's ollyat hivatalos körlevél• alak-
ban, (!) hó-víz idején, febr. 18-káróI, kibocsátani! — 
Lapi czikk ellen Lapba tessék írni rövid, velős czáfolatot, 
csakhogy ideje-korán! mert másik évben, midőn előfi-
zetők 's olvasók változtak, czáfolatokat mult évi czikkre 
közölni szerkesztőség fölötte idegen. Ezért nem adtuk 
a' mondott tudósítás elleni, Lapunkba küldött czáfolatot 
i s , melly f. évi febr. 27-én kelt, elnöki meghagyásból. 
De minek is adtuk volna? Hiszen az abaújiak azt hiva-
talosan 's terjedelmesben olvashaták kilencz nappal 
elébb, mint hozzánk útnak indíttatnék: a" nem-abaújiak 
pedig alkalmasint nem is emlékeznek a'' czáfolatot elő-
idézett sorokra! Egyébiránt a' vett adatoknak, szükség 
esetében, hasznát venni szándékozunk. 

T ö r ö k . 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
22. szám. Negyedik évi folyamat. Junius 1. 1845. 

Parvula (nam exemplo est) magni formica laboris, 
Ore trahit quodcunque potest, atque addit acervo, 
Quem struit, haud ignara ac non incauta futuri. 
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Heves és n.-kunsági egyházmegye 
gyűlése. 

A' hevesi és n.-kunsági egyházmegye gyű-
lése f. é. mart. 28, 29-ik napjain n. k. Madarason, 
n.t. Szentes Sámuel esperes, és t. Illésy János n.-
kunsági segédgondnok urak lelkes elnöklésök alatt, 
2 világi, 5 papi ülnökök, 6 közpap, 2 káplán, 1 
professor jelenlétökben, számos világi tekintélyes 
egyének hozzájárultokkal; és igy nyilvánosan, 
élénk, de higgadt kedélylyeli vitatkozások közt, 
sokkal inkább haladási, mint stabilismusi irányt 
tükrözö szellemben, tartatott. — Mellőzve a' sző-
nyegre léptetett tárgyak egymásutánját, minösé-
gök szerint, rendszerübbnek véltem elősorolni 
azokat a' következő nagyobb 4 osztályzatokban: 
A. Az e.m. tanács testületét illetők. B. Az egy-
házak magános ügyeire. C. Az iskolai rendszerre. 
D. Az egyházkerület intézményeire vonatkozók. 

A. Az egyházmegyei tanács testületét érdek-
lök. 1) Világi tanácsbiró, t. roffi Borbély Sámuel 
ár , 31 szavazatok 27 többségével a' hevesi rész-
ről segédgondnoknak választatván, 's elválaszta-
tásáról hivatalosan értesíttetvén: nyilatkoztatja 
levelében, hogy az egyházak nagy többségének 
benne helyezett bizodalmát tisztelve, a' reá ruhá-
zott diszes hivatalt, vallása 's az egyházak iránt 
mindég érzett szives szeretetből, elvállalja, 's a' 
jelenleg gátló betegségi akadály elenyésztével 
gondnoki hivatalát majd esküvel is pecsétlendö. 
Harsány örömnyilvánítással vette az e.megye e' 
kedves nyilatkozatot, és hogy adandó alkalommal 
körében, mint egyik ohajtott elnökét, üdvözölhesse: 
buzgón óhajtja mostani kimaradása szomorú oká-
nak minél hamarábbi megszűnését. 2) Ugyan vi-
lági tanácsbiró t. Kálmán Sándor úr szinte jelenti, 
miszerint polgári ujabb hivatalával reá haímosult 
^lfoglaltalásai okozván meg nem jelenhetését, saj-

nálja, hogy e'tisztelt testület koszorújában szokott 
helyét ez úttal el nem foglalhatja. Melly jelenlés 
következtében, a'tisztelt urnák nádori alkapilány-
ságra lelt emeltetésén 's ekkép bokros érdemeinek 
méltányoltatásán érzett őszinte öröme ez e.m. tes -
tülelének írásban kifejeztelni, világi elnök úr in -
dítványozására, elrendeltetett. — 3) Túrkevi leik. 
t. Kocha István úr, e megyei ülnöknek választat-
ván, 's e' hivatalában eskütétellel is megerösítet-
vén, székfoglaló jeles beszédében hálásan k ö -
szönte az elválasztó egyházak megtisztelő bizo-
dalmát, 's a' testületi tagok üdvözlése melleit k i -
jelentelte, hogy lelkiösmeret-sugalta önmeggyő-
ződését a' mint a' más véleményének puszta t e -
kintetből alá nem rendeli: ugy másfelől az okszeríí 
meggyőzetés hatalmának mindenkor hódolva, a* 
maga egyes állítása, mint csalhatatlan mellett k o -
noklatos önzöséggel vívni épen nem szándékozik. 
— Ö is meg„éljen"-eztetett. — 4) Kérdésbe 
tétetvén, hogy a' vegyes elemű e.m. küldöttség-
tudósító iratának mellyik t a g , a világi vagy a* 
papi irja-e elébb alá a' maga nevét ? e' kényes 
kérdés, világi elnökünk azon kebel-nyuglaló j a -
vaslata nyomán döntetett e l : miszerint jövőben 
mind az aláírás, mind az ülés rendére nézve, — 
elemi megkülönböztetés nélkül — a' hivatalosko-
dás régibbsége állítassák föl követendő szabályul. 
Söt a' két elemek egybeolvadása tekintetéből, a* 
különböztető kard és palást casti színezetek is 
javaltatlak kihagyatni a' protestáns egyház közös 
érdekéből. — Igy tehát a' puseyisticus szárny 
csattogása nálunk e'részben is leebb hangoltatott. 
— 5) Az e.megye pénztárának jelenlegi állása, 
— a'kamatok- 's hirdetésekbőli jövedelemmel — 
4400 vftnyi összegre ütvén, az ebből kiadandó 
rész-tőkék bálorságosbitására, a' köílevelek b e -
tábláztatása, 's értékes kezesek állítása általi biz-
tosítása jövendőre is múlhatatlan kellékül hatá-
roztatolt; az e.m. gyűlése rendelelétől függvén 
ezután annak megállapítása is, hogy a' folyamodó 
egyének közöl, kiknek és mennyi összeg kölcsö-
nöztessék? 

B Az egyházak magános ügyei. 1) A' tisza-
szent-imrei éles súrlódások végképeni kiegyenlí-
tésére küldetett esperes úr előterjeszti eljárása 
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eredményeül, miszerint a 'magát sértettnek érzett 
t.cz. földes asszonyság a" lelkészszeli kibékülésre 
nemcsak az, hogy hajlandónak nem mutatkozott, 
hanem még a'kibékülhetés ajánlott útját is elzárta, 
el nem fogadván a' követésre magát elszánt lel-
kész látogatását. Nagyobb ovatosság ajánltatván 
a' lelkésznek, a' jelentés tudomásul vétetett; a' 
legújabb panasz vizsgálására pedig ismét küldött-
ség neveztetett. — 2) A' kunhegyesi káplán, di-
csérettel elárasztva ajánltatván a't.-sz.-imrei bir-
tokos asszonyságnak az ottani rendes papságra; 
a ' mostani kedvetlenségbe jött sz.-imrei lelkész 
reménylett elmozdítatása esetében; egy a' káplán 
főnökének neve 's hivatalos pecsétje alatt iralott 
levélben: a' sz.-imrei lelkész kérésére rendelte-
tett e.megyei küldöttség nyomozása után azonban 
kiviláglott, hogy az ajánló levélnek nem a' fő-
nök, hanem maga a' káplán volt a' szerkesztője. 
Melly szerénytelen telte felelt káplán úr, az e.-
megyének nyújtott folyamodványában, a' mea 
culpa-t félig-meddig töredelmezve önmaga is ki-
mondván , ifjúi gondolatlan lépteiért bocsánatot 
esdve, magát az e.m. atyai könyörületességébe 
tisztelettel ajánlotta. De biz az, ön becses szemé-
lye illy túlságos szerelmeért, kivált pedig a 'hiva-
talos pecsét egy-kissé idomtalan módoni 's az ál-
név használásaért, az e.megye színe elölli meg-
feddelésre Ítéltetett érdemesnek. — 3 ) A' n. k.-
madarosi egyház pénztárában, a' helybeli presby-
terium, és az általa kért e.m. küldöttség feszített 
szorgalma után, több évekröli számadások töm-
kelegéből 3135 vft és 57 kr. hiány lünvén fel: 
ennek visszatérítésére az elmarasztaltatott szám-
adók komolyan inteltetlek, — szükség esetében 
segédgondnok úr, mint kerületi kapitány által, ha-
talom-karral is kényszerítendők. Egyébiránt a' 
gondnokoknak a' híibb kezelés, az egyháznak az 
éberebb felügyelet,jövendőre köteleségökké tete-
tett. — 4) Ugyan a' n.k. madarasi egyház, mos-
tani káplánának, mint csak ideiglenes leikész-
nek, — a' rendes papi fizetés felének ajánlata 
mellett — megmaradhalásál kérvén; kérése, a' 
mostani körülmények, jelesen az avult paplakok 
kijavítása ugy kívánván, egy évre megadatott: 
addig az egyháznak rendes pappali ellátása meg-
hagyatlalván. — 5) A' t. földvári elöljáróság azon 
merész vádja, melly szerint a'kebelében munkál-
kodott e.megyei küldöttség lelkiösmeretes eljárá-
sát elfogultsággal gyanúsílá, alaptalan rágalom-
nak nyilvánítalván, érzékenyen roszallatott. De 
azon utánzásra méltó nemes tette, minélfogva 
szélhüdésben nyomorgó lelkipásztora 27 évi foly-
tonos hü szolgálatát 100 vft, 25 köböl buza, 's 
ugyanannyi köböl árpa évenkénti nyugdíjjal élte 
fogytáig jutalmazni kegyeskedett, dicséretes mél-
tányollalással hagyatott helybe: utasításul adatván 
kérésére, hogy jelenlegi nyugtalan káplána he-
lyébe, f.é. april 24-re, tetszése szerinti ideiglenes 
lelkészt Yálaszszon. — 6 ) T.-Sas, papja eddigi 

fizetésének csonkiitatását az okból kérvén, hogy 
az abból levonandó mennyiséget a' leány-iskolaí 
tanítónak adhassa, ugy azonban, hogy ennek ek-
korig való jövedelmecskéjét felényire szállíthassa: 
kivánata, mint az egyházi kerület rendeletével 
ellenkező, nehezteléssel utasítatott vissza. Az 
egyeség pedig, mellyre papjával bizonyos anyagi 
tárgyak készpénzzeli megváltása iránt lépett, csak 
a' mostani lelkész személyére nézve ismertetett 
érvényesnek; változása esetében a' papi fizetés 
régi lábra állítandó. — 7)T.-Inokának, hogy ked-
velt ideiglenes mostani papját rendesnek maraszt-
hassa — az ezen kérést bizonyító irományok hi-
ányzó törvényes kellékeinek kiigazítása után — 
megengedtetett. — 8) T-inokai lelkész és m.-lúri 
professor uraknak, a1 szükséges tudományokból, 
talán majd a' f. é. júniusban egybe-hivandó e.m. 
gyűlésbe leendő megvizsgáltattatások — önkér-
tökre elhatároztatott. — 9) Megemlítette alulirt 
eszme- társulatnál fogva, melly szerint ohajtná, ha 
a' gyűlést tudtul adó esperesi körlevélbe, a' t a -
nácsbirák és panaszos felek meghivatása mellett, 
a' közpapok megjelenhetése is nyíltan kitétetnék.*) 
Válaszul adatott, hogy a'nyilvános gyűlésben hall-
gatólag, söt szólhatólag is minden tisztesb jelen 
lehet; de mivel a' közpapok meghívása a' köz-
világiak meghivalását is szükségessé tenné, e* 
széles alapú képviseleti rendszer életbe léptetése 
pedig még sok idői érlelést 's bővebb fejlesztést 
igényel: addig csak az „et adesse et abesse" erre 
ajánltattatik alkalmazásul. —Auch gut! — 10) A* 
n.k. Madarasra és T.-Igarra kért tanítók m e g -
erősíttetlek. 

C. Iskolai rendszert tárgyazó javallatok. Í J 
A' lúrkevi egyház, több fontos okai közt, azt is 
előhozván, hogy a' tiszántúli egyházkerület ujabb 
tanítási rendszere által a' debreczeni föiskolábani 
tanulhatás, kivált a' szegényebb sorsú növendé-
kekre nézve, annyira megnehezíttetett, hogy aT 

nemzeli alsóbb iskolákat onnét tanítókkal ellátni 
már csak alig-alig lehelne: ennél fogva is indít-
ványozza, hogy ezen egyházi megyében, az egy-
házak munkáshozzá-járultával's telhető segedel-
mezésével, egy vagy két esperességi gymnasium 
állítassák, melly be mind az alsóbb iskolákhoz ta-

*) -A* gyűlésre meghívó esperesi levélnek betűhív 
másolata. „Tiszteletes Nagy Jó Uraim, Szeretve tisztelt 
Atyámfiai! Jelen Évi Helyosztó Gyűlésünk ideje Folyó 
Martius 28-ik és 29- ik napjára, helye Madarasra lett ki 
tüzettetésének ezen feljegyzendő és tudósítandó közlé-
sét tévén; akkorra és oda Tiszteletes Egyházi Ülnök 
Urakat, ide értve Tiszteletes Kotsa István Urat is ki-
váltképen; az oltani tárgyaltatás alá jöhetőket ne talám 
szolgáltattalbatándókat pedig közönségesen a1 megjele-
nés eránt hivatalosan Felszóllítom és kötelezem , Ki 
egyébbaránt minden szükséges jóknak szives kívánása 
mellett betses kedvezéseikbe ajánlott vagyok Tiszteletes 
Nagy Jó Uraimnak szeretve tisztelt Atyámfiainak T.Abád 
Mart. 5-kén 1845 hivatalbéli kész szo'gájok Szentem 
Sámuel msk Esperest." Közli M á s . 



iiítók képeztessenek, mind a' mostohább állású 
növendékeknek a' tanulhatási út könnyíttessék. — 
A'korszerű, üdvös indítvány egész terjedelmében 
rendeltetett közöltetni az illető egyházakkal véle-
mény-adás végeit; mellybe minden egyes egyház 
által nyilvánítassék, hogy hova, minőre 's mennyi 
ajánlattal kívánná részéről a* tervezett iskolát 
építetni? Beváratván az egyházak véleménye ju-
nius közepére, vagy esperes vagy segédgondnok 
urak kezeikhez. — 2) E' tárgy rokonságánál fogva 
lelkesülve vezeté föl világi elnök úr az e.megyei 
tanács figyelmét a' nevelési sz. ügy mezejére, 
melegen ajánlván a' jobb dolgozalú könyveknek 
nemzeti iskoláinkban, különösen egy papi ülnök, 
a ' kecskeméti kis káté, Emmerson, Kiss Lajos, 
Edvi Illés, munkáiknak behozatalát. Többen szól-
tak tárgyismeret bőségével a' fontos ügyhez; míg 
végre határzattal kimondatott, hogy minden ke-
belbeli lelkész ki magában arra hivatást érez, ké-
szítsen, — különös tekintettel levén a' nemzeti 
iskolákra — egy tanítási rendszer-tervet; mellyet, 
megnevezvén benne, az osztályozatok különbsége 
szerint a' legczélszerübb könyveket, elnökeink 
valamellyikének , a1 közelebb határzolt időre, 
küldjön be. 

D. Egyházkerületi intézmények. Olvastattak 
az egyházi kerület vegyes tárgyú kegyes rende-
letei , mellyek rendiben az egyházi kerület 
pénztáráróli számadás előterjesztetik, — a* t . - fü -
redi egyház ezer vftnyi tökéjének miben-Iéte meg-
vizsgáltatni, 's általában a" kamatok pontosan be-
hajtatni, — a' papi özvegyek árvák gyámintézeté-
rőli véleménye ez e.megyének beküldetni, — a' 
déva-ványai egyház földbirtoka árverés utján 
magosb árért haszonbérbe adatni, — a' t. sz -
imrei tagosítás alkalmával megtagadtatott egy te -
lek föld körülményeiről kimerítő jelentés tétetni, 
— a* t.-igari számadás bevégeztetni, valamint 
minden más egyházak számadásai is rendesen vi-
tettetni, — a* canonica visitatio, mint még ma is 
üdv- és áldásteljes egyházi institutio, épségében 
feltartatni, sőt egy segédgondnok vagy világi ül-
nök hozzá csatlakozásával hatályosbá szilárdítatni, 
— a' szellemi műveltség terjesztése tekintetéből 
olvasó társulatok alakítatni, — tábori lelkész Har-
sányi Sámuel rendes papi állomásra felvétetni, — 
a* magános házaknál tanuló növendékek köz-
vizsgálatra vonattatni "s ekkép iskolai bizonyit-
mányokkal elláttatni, — az elerötlenült papok 
gyámolitására intézett Szilassy kegyes alapít-
mánynak ez e.kerületet illető % része Kecske-
métről elhozattatni — végre professor Zákány úr 
kéziratban küldött iskolai könyvei átnézettetni, és 
mindezekről jelentések küldetni rendeltelnek. — 
Tudomásul vétetvén, az e.megyében másolalban 
köröztetni, eredetben az e.megye levéltárába té-
tetni 's őriztetni határoztattak. 

Végre azon kellemetes nyilatkozással lepte 
meg világi elnök úr az e.megyét, miszerint örömei 

legnagyobbikának tartaná, ha az e.m.tanács Jász-
Berénybe, hol a'Jász-Kun nemes nemzet, kivált-
sága százados ünnepét, ö cs. k. föherczegsége or-
szágunk mélyen tisztelt Nádora magos hivata-
loskodása ötvenedik évének ünneplésével együtt 
ülni, czélul tűzte ki magának; a' hármas kerület 
tekintetes rendei által a' legmélyebb alázattal fel-
kért ő cs. kir. föherczegsége fenséges személye 
iránti hő tiszteletének 's legtiszlább öröm-érzetei-
nek élö-szóvali kiömlesztésére, egész testületben 
megjelenni szíveskednék. Hangosan kitörő „él jen" 
kiáltások közt nyilvánítván az e.megye a' becses 
indítvány elfogadását; annál örömestebb ragadja 
meg az alkalmat, ö cs. k. Fensége boldogító hosz-
szas kormányzásán, az egész dicső magyar nem-
zettel közösen érzett hálájának kijelenthetésére, 
mennél ritkábban engedi e' kiskörű testületnek az 
ég, az illy fényes szerencsében lehető részesülést. 

Éljenek hát elnökeink! a' tanácskozások bölcs 
tapintattal 's gyöngéded kiméletteli vezetéseért. 
Éljenek tanácsbiráink! a' közügyekbeni buzgó 
részvétökért. Éljenek a' teremmel, szállással, 
asztallal egész a' kényelemig untalanul ellátó kül-
és bel-előljárók! vendégszerető magyar nyilt-
szivességökért. T.-lgaron, april 4-kén 1845. 

C s a t h F e r e n c z , 
ref. lelkész. 

Békés-banáti egyli.megyei gyűlés. 
Egyházmegyénk f. év april 2-án, négy egy-

másutáni napon tartá T. Makón n. t. Kis Bálint 
esperes, 's tek Dobossy Lajos s.gondnok elnökle-
tök alatt szokott évi gyűlését. Épen ez időben tar -
tatván Békés megyében az évnegyedes közgyű-
lések, világi ülnökeink 's más magok felöl szép 
reményt gerjesztett egyéneink közöl sokan meg 
nem jelenhetének, kik pedig az egyházi dolgok 
kormányzásában befolyással lenni mind ohajtnak, 
mind ohajtatnak, — melly határnapi összeütközés, 
keserű kifakadás, óvás, majd jegyzőkönyvi 
megrovatást idézett 's véleményünk szerint idé-
zend elő, míg az alig kikerülhető akadály, —* 
egyházmegyénk a' határszéleken kivül 5 várme-
gyében 512 • mértföld téren fekszik — más 
czélszerübb rendezés állal elhárítva nem leend. 
Régibb korban, midőn a' zárt ajtóknál tartatni 
szokott egyházmegyei gyűlések legnagyobb rész-
ben helyosztó-székek; midőn az egyes egyházak 
a* velem rólam magasztos elv iránt egykissé 
figyelmetlenek; a' közdolgok, neveiés 'sa't. iránt 
ha nem részvétlenek, legalább lágy-melegek va-
lának, a' roppant terjedtségü vidék egy egyház-
megyévé lelt összeszorilása inkább fenállhatolt, 
— habár akkor is megtörlénhetönek gondoljuk, mi 
most megtörtént, hogy a1 mindég két párban in-
dítóit esperesi körlevél két hónap alatt is 
alig képes a* roppant tért bekeringeni: de ma, 
miután a' fejlettebb kor 's szellem egyházi gyü-

* 



lésink ajtait kinyittatá, 's az egyes egyhá-
zak , ismerve jog- 's hivatásukat, a* közdolgok 
kormányzalában képviselőik által befolyással lenni 
mind szeretnek, mind akarnak; 's az általuk éven-
ként e.megyei pénztárba adatni szokott 500 v.flot 
baladó öszveget, nem épen egy gyűlési elöfogat 
napi díj 's asztaltartás által akarnák fölemésztetni, 
de ebből más szükséget is pótoltatni — mi mos-
tani körülmények közt teljes lehetetlen — : a* r é -
gi rendezés magát, hanemha a* közjó rovására, 
soká aligha fentarthalja; 's jöni kell, jöni fog idő, 
melly a' 122,000lélekből álló, roppant terjedtségü 
egyházmegye, legalább két egyházmegyére leendő 
osztása felöli még most, meglehet kárhozatos 's 
fán alacsony czélok felöl is gyanúsítható eszmét 
az érés fokozatára juttalandja. Most a* gyűlés főbb 
pontjairól: 

1) Az aggott testben ifjú lelkületű 'smunkás-
ságu n. t. Kis Bálint egyházi elnökünk, a'gyűlést 
ima- 's évi szokott tudósításával nyitotta meg. 
Mint tükörben látók, a'gonddal szerkezett esperesi 
jelentésben, egyházmegyénk képét. A* gyéren 
mutatkozó vallásosság emelésére, eszközül ajánlja 
az ősz jelentő, hogy iskolákban a' vallás lelkével 
kell a' gyermekeknek megismerkedni; a'tehetős-
beknek, jó példával elöl-menni; a'lelkipásztorok-
nak, az egyházi beszédek készítésében a'népsze-
rűséget követni, inkább szív-, mint fülekhez szólni; 
a ' persbyteri gyűléseknek, a' nép erkölcsisége f e -
lett hatályosabban őrködni. Népnevelésünk, habár 
lassan, —mondá jelentő —, emelkedik: a'm. évben 
kinevezett iskolai választmány megbízatásában 
dicséretesen eljárt: nemcsak tervet készített, de 
a ' tanítandó tanulmányokat minden iskola számára, 
kidolgozva ajánlkozik az egyházmegyei tanács 
bírálata alá bocsátani. Fölemlité jelentésében, mi-
kép érezve a' kézi könyvek hiányát, az első elemi 
iskola számámára készített, most épen nyomtatás 
alatt levő kézi könyvet; szinte elkészitvék 's nyo-
mat ásra várakoznak. „Női tan felső leány-iskola 
"̂ s felső földmivelőket oktató, felső polgári iskola 
számára. Magasztos öröm jelei sugároztak szét a' 
jelentést figyelemmel kísérők szemeiből, midőn 
látók, hogy a' 70 évet túlhaladt esperes, fárad-
hatlan szorgalmának illy szép gyümölcseit mutat-
j a föl az élet alkonyán is: de megdöbbenté egy-
szersmind a' jelentés a' tisztelő kebleket, mert 
mint hattyú-ének hangzott az; 's e'szavak: „wem 
sokára eljövend az idő, mellyben többé nem mun-
kálhatunk" sok szemekben a* részvét gyöngyeit 
idézék elő. Adja az ég , hogy az eljövendő idő 
minél későbbre maradjon, 's mi az emberiségnek 
élő esperesünkkel minél tovább dicsekedhessünk! 
2 ) Ittabe bánáti megürült egyház, iskola-rectorát 
kéré lelkipásztorul. Mivel az elszigetelt helyzetű 's 
népes egyházba, a' collegiumot alig egy éve oda 
hagyott egyénnél több tapasztaltságút óhajt az 
egyházmegyei gyűlés alkalmazni, kérése megta-
gadtatott, épségben hagyatván az egyház hívha-

tási joga, hogy az ajánltak, vagy azokon kívüliek 
közöl válaszszon magának törvényes kifogás alá 
nem eső egyént. 3) Nagy Maflát keletkező-félben 
levő plánta-egyház, lelkipásztort kérvén, az illető 
megyei hatósághoz utasíttatott alakulhatási joga 
kimutatása végeit. 3 ) Gy. Váriban, a' lelkipásztor 
ellen feladások történtek; egyházmegyei küldött-
ség a" vádak alaptalanságát kimutatván, csendes-
séget eszközlött; azonban az ártatlan vesztére 
törekvő boszús düh, e' békés elintézéssel meg 
nem elégedvén, felingerió a' kedélyeket, 's az 
izgatási zászlót vivő, az elöljáróság ellenzése da-
czára, dob-szó által gyüjteté össze a' népet 
sikerült illy ármányos uton a' pap elmozdítását 
követelő 200 szavazatot szerezni. A' millyett 
vakmerő az eszköz 's nagy a' veszély: olly 
hatályos intézkedés tétetett e* tárgyban $ v e -
gyes küldöttség fog haladék nélkül a' hely sz í -
nére kimenni , lecsendesítés iránt, ha szük-
séges leend, a' küldöttség által a' megye alis-
pánja is felkerestetvén. 4) Zsinati tárgy. Mi-
vel a' budai kánonok magyarosítása, bizonyos 
körülmény 's akadály miatt a'mult évben meg nem 
történvén, az egyházakkal, a* választmányi módo-
sításokkal együtt, vélemény-adás végett nem k ö -
zöltethettek : azok lefordítása, tiszt. Gál Dániel 's 
Szél Sámuel vásárhelyi lelkipásztor urakra bízat-
ván, 's még ez évbeni köröztetésül elrendeltet-
vén , a' jövő évbeni gyűlésben kerülendnek t a -
nácskozás alá. 5) Takarék-gyámintézet pénztár-
nokául, a' szavatok szembetűnő többsége által, t. 
Elekes And. békési lelkipásztor úr választatott. *J, 
A' takarék-gyám-intézet pénztára, két évi betét© 
után 562 f. 35 kr. pp. 6) A' superint.-fizetés iránt 
választmányi javaslat, a' kebelbeni egyházak közt 
vélemény-adás végett ez évben fog köröztetni. 7 ) 
A' békési egyházban létesült, most megerősítést 
nyert birtok-aránylagos fizetés, a' kebelbeni egy -
házakban olly felszólítás mellett rendeltetik egész 
terjedelmében köröztetni, hogy annak elfogadása 
által az egyházak a' szabad iskolázást is életbe 
léptetni igyekezzenek. 8 ) Az egyházi számadá-
sokat illetőleg, utasításul köröztetni fog, hogy a* 
gondnoki számadásban mindenkor az első helyett 
kitéve álljanak. 9) Gyománnemrég virágzó kar -
ban levő kisdedóvó-intézet azon ok miatti haldok-
lása jelentetvén, mert az alapitó n. Wodjáner S á -
muel csak azon feltétel mellett járuland az inté-
zet további fentartásához, ha a' község is, avvagy 
csak a'nagyobb részvét tanúsítása tekintetéből, az 
intézet fentartásában segéd kezet nyujtand; e* fel-
tétel mellett, az intézet eddigi telkét, a' rajta levő 

Egyházmegyei világi ülnökre is szavaztunk; de a' bejölt 
'b nyilvánosan fölbontott 25 szavazat csak 12 felé osz-
lott. Mi öröltünk a1 nevek föleialítésén, mert közölök 
mindeniket örömmel ülletnók ülnöki székünkbe. Most 
3 t. cz. egyén jeleltetett ki a' választásra, hogy per 
analogiam jövő évben kettő jelejtethessék ki. Mert mi & 
évig szavazónk, míg egy ülnököt választunk. K. 



épületet, a'szükséges bútorokat, az egyháznak adja 
*s ajándékozza, évenként az oktató fizetésére 200 
pft. kötelezvén: mivel a' gyomai község akkép nyi-
latkozók, hogy az intézet fentartásához legkisebb 
részben is járulni nem fog, — az espcresi vizs-
gálatnak utasításul adatolt, hogy az egyházat na -
gyobb részvétre bírni törekedjék, 's használja a' 
nemes irányú intézet kebelébeni megalapítására 
mutatkozó e' kedvező *s igen kevés áldozatot 
Igénylő ajánlatot, — további intézkedése felőli 
eredmény beváratván. 10) Sz. Tornya reform, 
lakosi érzékeny panaszszal folyamodlak az iránt, 
hogy noha az egyház alakulta 's aziskola-'s ima-
ház építésekor, a' lakosok csaknem mind helvét 
hitvallásuak levén, a' most erösb ágostai hitval-
lásuaktól azt sem tudják ki nyerni, bárha a' pár-
hérnek szentesi kulcs szerinti fizetésére is föl-
ajánlották magokat, hogy legalább minden 4-dik 
vasárnap a' reform, énekes könyvből történnék 
az éneklés: kérvén vagy ezen óhajtásuk siker-
hezi juttatását, vagy annak kieszközlését, hogy 
az egyház épületeiből ők fizettessenek ki. E' pa-
nasz, az unió századában, fájdalommal vétetett; 's 
a1 két prot. felekezetűek közöl vegyes küldöttség 
kimenése iránt, intézkedés tétetett; 's ha a* kibé-
külés sikerülni nem fogna, az ügy a'n.m.h. tanács 
eleibe terjesztetik föl. Mint jóslat, nyilván kimon-
datott, hogy ma-holnap, a1 tömösvári midit egy-
házra 's klopódiai fiók-egyházra is a' Bánátban ha-
sonló sors várakozik. 1) Mult évben népiskoláink 
rendezése iránt megbízott választmány munkálata, 
nagy figyelmet gerjesztett 's közöröm- *s lelkese-
déssel fogadtatott. A'221 /2 i vre terjedt választmány i 
munkálat vázlata következő: A. Mi okai vannak, 
hogy a' nevelés 's tanítás ügye ref. hitfelekeze-
tünknél olly gyenge 's elhanyagolt állapotban 
sínlik? B. Mi eszközök által orvosolhatjuk gyöke-
resen a 'bajokat? Felelet. I. Iskolák korszerű 
belső elrendezése; II. Iskolák korszerű külső el-
rendezése, u. m.: iskolák igazgatása 's a* felügye-
lésnek helyesebb megállapítása; III. Tanítók ki-
képzése által. Már a' mi az első részt, az iskolák 
korszerű belső elrendezését, illeti, a' következők 
által véli a' választmány eszközölhetőnek: 1) Poli-
tialis vagy rendőrségi szabályok — 2. Tanítási 
pálya, — és pedig o) átalános szabályok; bj taní-
tási tárgyak; c) kézi könyvek, ezek hiányában 
kéziratok; d) methodica, vagy tanmód a ) gyer-
mekekkeli bánást, /?) azok oktatását illetőleg; e) 
kisdedóvás 's vásárnapi iskolázás. 2 -or iskolai 
fenyitö rendszer által. — A' mi a1 II-dik részt, 
az iskolák korszerű külső elrendezését 's a' fel-
ügyelés! illeti: ezt a* következő módon véli elér-
hetőnek: 1) helybeli felügyelés a' lelkipásztor 's 
egyházi tanács által. 2) kerületi felügyelés, — 
decanatus — által, hol a' következendők fordulnak 
elö: 1. decanok választása, 2. hatáskörük, 3. kö-
telességeik, 4. fizetésök, 5. traclus felosztása ke-
rületekre, vagy decanatusokra. Végre a ' III—dik 

részt, a' tanítók kiképzését illelöleg a' követke-
zendöket véli létesítendőnek: 1. Praeparandia a* 
fő iskolában, 2. olvasó egyesület, 3. tanítói gyű-
lések, vagy népnevelési conferentiák. A' választ-
mányi munkálat elvben átalábanelfogadtatván, a* 
következő határzatok keletkeztek: 1. Rendőrségi 
szabályok, methodica, vagy tanmód; 's fenyiték-
rendszer — mellyben a'botozás lillalik — azon-
nal gyakorlatba vétetnek egyházmegyénk minden 
iskoláiban. 2. A' kisdedóvás 's vasárnapi iskolá-
zás iránti javaslat egész terjedelmében köröztetni 
rendelletett, azon megjegyzéssel, hogy mivel a' 
vasárnapi iskolázás a' kevés épülelességgel di-
csekhetö katechisálás helyett ajánltalik, az e* 
részbeni változtatás pedig, mint liturgiára tartozó, 
az egyházmegye hatáskörén kívül esik, ha vala-
melly egyház — mert, mint egy népes egyház 
gondnoka fölemlilé, a' vasárnapi iskolázás jóté-
konysága felöl meggyőződvén, azt a'katechisálás 
helyeit, vagy tán a' mellett is, egy kis áldozaltal, 
például káplán-tartással éleibe léptetni ohajlná: 
tegyen jelentést az egyházmegyére, innét az ügy 
további intézkedés végett a1 fő tiszt, egyházkerü-
leti gyűlésre tétetik át. 3. A' decanatus átalános 
alkalmazása sok nehézségbe ütközőnek állíttatván: 
mivel egyházmegyénket 6 decanalusra oszlá a ' 
választmány, akkép rendeltetett a'javallat köröz-
tetni, hogy habár egy kerületbeni egyházak a' 
decanátust életbe léptetni nyilalkozandnak, azt 
teljes joggal azonnal tehetik. 4. A" paedagógicum 
seminarium iránti terve a' választmánynak a' fő 
tiszt, egyházkerületre följelentetik. Olvasó tár -
saság alakítása , ez úttal, pártolást nem nyert, 
akadályul az egyházak egymástóli roppant távol-
sága 's a* hivatalnokok szegénysége hozatván 
föl. Népnevelési conferentiák ott, hol a1 decana-
tus elfogadtalik, alkalmazandóknak nyilvánítanak. 
Egyébiránt a' békési egyház indítványára elhatá-
roztatott, hogy a' népnevelési conferentiák némi 
pótlékául, minden hónap első hétfőjén a' lelkipász-
tor, vagy ha többen volnának, azon egyházbani 
minden tanítókkal, hónapi rendes-ülést tartsanak; 
értekezés tárgyai a* népnevelésre vonatkozó esz-
mék, mikénti tanítás, fenyíték mikép alkalmazása 
'sa't. 5. A1 részint készen álló, részint készítendő 
tanulmányok megvizsgálására, nagy számú ava-
tottak neveztetlek ki; 's a' választmányi tagok 
munkálataik, majd a' teendő észrevételek szerint 
kijavíttatván, fognak népiskoláinkban használatul 
alkalmaztatni. 12) A' Banálba vizsgáló vegyes 
küldöttség neveztetett. Egyébiránt lehetetlen ma-
gasztalva föl nem említni szkuliai lelkipásztor 
tiszt. Luki Károly urat, kit mi, mint a' Banálban 
létező cseh fiók-egyházak valódi apostolát liszte-
lünk, 's ha a' Bánátból eltétetnék, ezt nyilvá-
nos veszteségnek vallanók; de azonban nem lehet 
nem fájlalnunk szigoru helyzetét, 's óhajtandó 
volna, hogy az évenként tanúsított apostoli buz-
galom , a' fö liszt, egyházkerület által, az elöfo-



gatra sem elegendő 40 pflnál, valamivel többel 
julalmazlalnék meg. 13) Egyházi hivatalnokok 
pénzfizetéseiketJilletöleg, ekkép intézkedett egy-
házmegyénk, hogy mivel az 1799. év előtti ezüst 
értékű fizetéseknek azon mennyiségbeni bankévá 
változtatása által, mennyiben a' bankó értéke na-
ponta alább szállott, az egyházi hivatalnokok fize-
tésein a" károsítás mellett nyilvános igazságtalan-
ság tétetett: a' fő tiszt, egyházkerület által ké -
retlessék meg ő cs. k. felsége a' fizetések iránti 
sikeres intézkedés végett. 14) A' főt . egyházke-
rület több rendbeli halárzatai már köröztetve le-
vén, tudomásul vétettek. Az esperesi évi vizsgá-
latok vallásos színe kitüntetése 's innepélyesbí-
tése tekintetéből, tétetett azon egyházkerületi 
intézkedés, hogy az esperes a' presbyteriumokkal 
*s néppel, imádkozás végeit , vizsgálat kezdete 
elölt a' templomban megjelenjen, megtartatni ren-
deltetett. 15) Az e.kerületi pénztári számadás átné-
zésekor némelly észrevételek tűntek föl, például 1. 
az illető esperes urak közöl némellyek miért nem 
adhatják be évenként, és idejében, a* hihetőleg, 
vizsgálatkor mindenkor pontosan beszedett agen-
tialis pénzt? 2. Honnét van azon körülmény, 
hogy noha a' pénztárnak kötelezvényeken kama-
tozó tökéje van, még is nem csekély mennyiség-
gel adós ? 3. A' recurrensek pénztárából kamaton 
levő 2000 vftnak miért, hogy csak 24 vft kama-
ta van ? 4. mit kelljen érteni e* kitételen a' szá-
madásban: „kétdarab kiegyenlített kötelezvény?" 
— mindezek iránt egyházmegyénk a* fő t. egy-
ház kerületi gyűléstől felvilágosítást fog kérni. 
16} Néh. tek. Szilassy Pál végrendelete, melly 
szerint a' 4 egyh.kerületifö iskoláknak egyenlően 
elosztandó 35,000 pftot azon feltétel mellett ha-
gyott , ha az örökösnek ismert *s vallolt egyén 
törvényes utód nélkül hal meg, vagy gyermekei-
ben elenyészik, deficial, — miután törvényes 
örökös már a' végrendeletet tevő életében szüle-
tett 's van: tudomásul, 's az alig képzelhető eset-
ben használatul az egyházmegye levéltárába is 
[elétetni rendeltetett. 17) Jövő évi közgyűlése 
egyházmegyénknek Gyulán fog tartatni. Fájda-
lom! mi kétszer egy évben gyűlést, költség-hiány 
miatt, nem tarthatunk, mert egyszeri gyűlés, napi 
díj, elöfogat, asztaltartás, lovakróli gondoskodás 
öszvesen egyházmegyei pénztárunknak közép-
számmal 200 pftba szokott kerülni. Némellyek 
ugy vélekednek, hogy mivel egyházmegyénkben, 
mindeukor tartalhatik a ' gyűlés olly városokban, 
hol tisztességes vendégfogadók nem hiányzanak: 
tán czélszerűbb volna, a' napi díjakat valamivel 
emelni, az asztaltarlást eltörülvén, a' hivatalno-
koknak az illető fogadóknál, a' tártásról tetszés 
szerint önmaguknak intézkedni. A' fő liszt 
egyházkerületen nem tudjuk, van-e napi díj 's 
aszlallartás, külön mindenik gyakorlatban, vagy 
Ián inkább az első. Ágostai hitrokoninknál, ha jól 
vagyunk értesülve, csak napi díjak adatnak, tar-

tás nélkül. Az idő 's békés eszmecserék, reményi-
jük, itt is javítni fognak. H a j n a l Á b e l , 

békési refom. lelkipásztor. 

Alsó-borsodi egyházmegyei köz-
gyűlés. 

E' gyűlést szükségesképen egy kis bírálattal 
kell kisérnem, vagy puszta irógép maradok; írógép 
lenni nem akarnék, a' bírálat pedig, ha még olly 
igazságos is, sok jámbor szemeket elkancsalít: 
azért feltevém magamban e' gyűlésről semmit nem 
írni, a'tudósítást jámborabb, békitésben avatot-
tabb tollra bízni. Azonban gondolám: hát ha m á -
sok is igy okoskodnak, akkor meg semmit sem 
fog rólunk tudni nagy Magyarország, és ez még 
is nagy baj lesz: azért, t. szerkesztő úr! ha más 
kéztől nem veit, vagy nem veend tudósítást, e* 
sorokat kinyomatni szívesen kérem. 

Szép számmal ültünk össze Papiban april. 
4—5-kén. Köszönet érette a' közügy érdekében 
mind papi, mind világi férfiainknak! — a' lelké-
szek közöl alig hiányzott néhány, világi urak is 
olly számmal, hogy a1 szük paplak a* sokaságot 
semmi eselre be nem foghalá, egyik ki, másik be, 
a1 figyelmezni szeretőkről pedig ugyancsak foly-
tak a* hűség sós könyei. Pontos megjelenés min-
den részről. — Elsőben is a* segédgondnokra és 
egy papi ülnökre beadott szavazatok bontattak 
fel. Közben egy (sokáig éljen!!!) collateralis úr 
megpendité a' nagy eszmét, a* tisztújítás eszmé-
jét ; röviden előadá helyes nézeteit, mikhez tevó 
a' főjegyző, hogy a' tiszlújitás alól kiértetnének 
azok, kik már most liszteskednek, és lehelletök 
fogytáig választatlak. Kevés, de igen kevés ideig 
tartó csend lett, 's mi azt hittük, édes anyai öröm-
mel fog a' kedves kisded felkaroltatni. Csalatkoz-
tunk. — Az a* köztiszt, úr, kinek segédgondnok-
sághoz legtöbb reménye lehetett, kijelenté, hogy 
hat év múlva tisztújítás nélkül sem akar semmi-
nemű hivatalt viselni. Mellesleg mondva, mi ezt 
nem ugy akarjuk érteni, mert hiszszük, hogy hat 
év múlva bokros érdemei magasb állással fognak 
jutalmaztatni. A' f ő - és aljegyzők hasonlóképen 
kijelenlék, hogy három év múlva önkényt alávetik 
magukat a' választásnak. A' többi ülnökök mé-
lyen hallgattak. Egyszerű szó emelkedett a' fal 
mellől, hogy legalább elvben fogadtassék el aT 

tisztújítás, a' módról és kivihelöségröl máskor 
lehet rendelkezni. — Határozat: !A' tárgy sokkal 
fontosabb levén, hogysem egyszerre eldöntethet-
nék, küldöttségre bizatik. De minő küldöttségre ? 
tit a' bökkenő! Ollyan küldöttségre, melly még 
1840-ben neveztetett ki a' végre, hogy a1 zsinati 
tárgyakat kiszemelvén, azokat megvitassa, egy -
ház alkotmány- és kormány- javítási tervet k é -
szítsen , és azt megvizsgálás végett, a' közgyű-
lés elébe lerjeszsze; melly azóta soha össze nem 
ült, mellynek egy érdemes tagja az elmulasztott 



kötelesség biínterhét már magával a' sírba is el-
vitte; továbbá, mellynek tagjai akkor mind ülnö-
kök voltak, és csak most neveztetett bozzájok 
két-két közegyén a' papi és világi részről. Ez 
ngyan nem baj, mert szerencsés esetben annál 
nagyobb lesz a' küldöttség dicsősége, és ha e' 
tárgyban elfogulatlan itél, talán épen ez őszinte-
's elfogulatlansága által fogja kivívni, hogy mi 
ülnökeinket akkor sem restauráljuk, mikor mó-
dunkban lesz. Hogy pedig az ügy nem fog 
már ad graecas calendas haalsztatni, ez éber 
korban joggal hiszszük az eddig nem sokat bú-
suló küldöttségről. — Minthogy a' jegyzői ön-
kény ellen már többfelöl emeltetelt panasz, j e -
gyezzük meg, hogy itt épen ellenkezőleg köszö-
netet szavazhatunk neki, mert itt épen a* derék 
jegyzői toll menté meg a* nemes indítvány egy 
remény-maradványát. Ugyanis ha jól emléke-
zünk, e' pont ugy olvastatott fel a' jegyzőkönyv 
hitelesítése alkalmával, hogy az indítvány elvben 
elfogadtatott, csak a* módról fog a' küldöltség ta-
nácskozni. Legyen ugy — ne hazudtoljuk meg 
a ' derék főjegyzőt. — Visszatérvén már a' sza-
vazat-bontásra, eredmény az, hogy sem segéd-
gondnokságra, sem papi ülnökségre senki sem 
nyervén általános többséget, ujonan fogunk sza-
vazni. 2JA' mult bábái köz- és miskolczi kisgyű-
lés jegyzökönyvei olvastattak fel. Itt is jegyzés. 
Mi épen most éve, a' bábonyi gyűlésen elhatároz-
tuk, hogy a* mult gyűlések jegyzökönyvei ne ol-
vastassanak olly hosszadalmasan a' drága idő r o -
vására, hanem a' jegyzők scontrot készítsenek. 
Hogy e1 határozatunkat ne is foganatosíthassuk, 
a ' következett bábái gyűlésről eloszlottunk a' nél-
kül, hogy a' jegyzőkönyv felolvastatott és hitele-
síttetett volna, hanem ez megtörtént a' rákövet-
kezett miskolczi kisgyülésen. Ez ellen emeltetvén 
panasz, egy balul felfogott szó a' vitát a' kisgyü-
lések elleni térre vitte, és sok szó után megálla-
píttatott, hogy többé kisgyűlés ne legyen. Vá j -
jon igy lesz-e ? nem; alább megértendjük. Mi a' 
scontrot illeti: jövő gyűlésen sürgetni fogjuk, 
már csak a' fentemiitett küldöttség érdekében 
is. 3) Az egyházmegyei pénztár állapota 's a' 
pénztárnok számadása megvizsgáltatott, a' meg-
halt pénztárnok helyébe más választatott. Itt ismét 
szóba jött a* főiskola új épületére fizettetni szo-
kott egyházi adó, mellyről mult gyülésröli tudósí-
tásomban bővebben szólottam. Főtiszt. Superin-
tendentia! nekünk teljes, tökéletes igazunk van. 
Miután mi sok száz forintokat fizetünk évenként e* 
czélra, és kétszer-kellőnél jobban tudjuk, hogy 
pénzünk nem fordíltatik az illető helyre: tehát szá-
moljanak, hová teszik? Határozat: A* számadás sür-
getletni fog az e.kerületi gyűlésen. 4) Más egy-
házmegyék példájára, 's talán a' főtiszt, egyház-
kerület meghagyásából, részünkről is küldöttség 
neveztetvén a1 végre, hogy tervet 's javaslatot 

drián — eljárás végeztessék: kisült, hogy a' t e r -
vet már minden egyházmegyék beadták, csak 
Alsó-Borsod késelt el, és épen ezért nem avat-
kozott bele az egyházkerület. Mondatolt, hogy e* 
beavatkozás nem is szükség, készítsünk magunk-
nak eljárási modort, és léptessük éleibe. Más-
részről itt is, valamint a'tisztújítás megpendítésé-
nél, olly szavak hevenyéztettek, mellyek egyene-
sen az e megyék autornomiája ellen voltak intézve; 
fejtegeltetett, mi viszonyban állanak az e.megyék 
az egyh.kerü!ethez,hogy alulról reformot kezdeni 
nem szabad. Ez ellen ünnepélyes óvás! Határozat: 
A' terv és javaslat is sürgettetni fog. 5 ) Ugyan-
csak a'főtiszt.egyházkerület meghagyásából, kül-
döttség neveztetett egyházmegyénk kebeléből, 
melly a' főiskolai törvényeket megvizsgálja, és 
azokra észrevételeket tegyen. A1 törvények a* 
jegyzetekkel együtt felolvastattak. Ide sok szó 
kellene, de tudósításunknak tárgya nem lehet. 6 ) 
Képviselők választattak az e.kerületi közgyűlésre. 
De minő képviselők ? Ollyanok talán, kiket vá -
lasztottak az ülnökök , melly ülnököket választ-
ja ugyan az egyházi tanács, de a' melly egy-
házi tanácsot már nem választja az egyházi kö-
zönség? Nem is, hanem ollyanok, kiket az espe-
res és helyettes segédgondnok neveztek ki. Hisz-
szük, e' képviselettel nem sokáig fogunk coquet-
tirozni; csak akarjuk, ma életbe léptethetjük az 
igaz képviseletet, és ezt részünkről is elsőbbnek 
valljuk a' tisztujitásnál, mert ez nyomatékos e l -
lensúlyt képezendhet az egyházi bárminemű tiszt-
viselők visszaéléseik ellen, és mert ezt szüksé-
gesképen követendi a' gyűlés-állandósítás, a' mi-
kor csúfos vándorpálczánkat Ieteheljük. 7) Nagy 
t. esperes úr fél évi rendeletiről lelkiösmeretesen 
számot adott. (Vége köv ). F e l f ö l d i . 

M e ¥ e 1 é s - i i g y . 
P e s t a l o z z i . Egtjszö honunk nevelőihez 

es a' nevelés igaz barátaihoz. — A' haladó em-
beriség — valamint az egyes haladó embernek — 
feladata, múltba és jövőbe egyíránt tekinteni. A* 
jelenkor törekvései csak annyiban nagyszerűek 
és kövelkezménydúsak, a' mennyiben azok a-
múltnak szülöttei 's a' jövőnek szülői. E' nézet — 
vagyis inkább e1 világtörténeti igazság, hogyha 
valahol, ugy kell, hogy legisleginkább a' nevelés 
ügye körül — mellynek előmozdítása, az emberi-
ségnek színié szemmel látható haladási eszközlése, 
vezesse és irányozza működésünket. Mert a' n e -
velés magában ollyan, mint annak tárgya, a' nö -
vendék : múlóknak gyermeke, másfelől meg leen-
dő szülője a' jövőnek. De végre illy lánczölat 
magában az emberiség is, 's olly lánczolalnak sze-
meit képezik a' tudománynak bármelly igazságai, 
mellyeknek bajnokai egyének. Egyénekben esz-
mék személyesülnek, személyek által eszmék va« 



haladása. E s a' kik illy haladási rúgást adnak az 
emberiségnek, azok annak jóltevöi és tiszteltei, 
emiékezetökben önmaga emlékezetét tartja fen az 
emberiség, %s épen azért kell róluk megemlékez-
nie; mert rajtuk csak önmagának fejlet-fokaira 
emlékezik az emberi szellem, a' mellynek ök is 
egyfelől vivői, másfelöl teremtői voltanak. 

Az ismét kimondott elveket, teljes terjedel-
műkben, kevés emberre lehet ugyan illeszteni, de 
a' kikre lehet, azok ismét, mennél gyérebbek, an-
nál magosabban állanak, 's annál inkább érdemle-
nek nemöktöl tiszteletet és hálát. 

A'nevelésnek széles és már olly régen müveit 
mezején, minő régi az emberség maga, — kiket 
és hányat találunk ollyat? azt egészben vizsgálni 
és fejtegetni ezúttal nem akarom, mert akkor az 
emberi műveltség történetét kellene írnom ; de ha 
a' nevelésnek csak végső korszakát, úgyszólván, 
utolsó századát, tekintjük: alig hiszem, hogy talál 
nánk férfiút, ki azt, kinek emléke mellett csekély 
szavunkat emelni merjük, kit emlékezetünk és 
tiszteletünk előtérébe vonni szeretnénk, kinek in-
tézetei és irataival az ismerkedést ajánlani óhajt-
juk, ki Pestalozzit a' nevelöt, a' hazafit és az em-
bert felülmúlná! Született ő 1746—ik évi jan. 12-
kén, a' havas Schweitznak Zürch nevű városában, 
meghalt Bruggban, febr. 17-én 1827-ben. Tehát, 
születésétől számítva, legközelebb száz éves lesz 
neve 's e1 név már is korszakoló névvé vált a' 
névelés történetében. — E ' nevet viselt férfiúnak 
emlékezetét, szellemének terjesztése mellett, már 
az idén is *) ünneplék Német-, kivált Poroshon-
nak több iskolái, nevelő egyesületei és egyéb ne-
velési testületei; de még sokkal méltóbban, kö-
zönségesebben és nyilványosabban szándékoznak 
azt megülni a' jövő évben, a' többek közölt egy, 
Pestalozzi szellemében, a1 szegények számára 
tervezett iskolának létrehozatával, azonkívül öt és 
szellemét ismertető és terjesztő emlékkönyvek, 
lapok 'sa't. kiadásával. 

Ezek hallattára, és nem különben emlékeze-
tében annak, a'mit Pestalozzi szelleme ide-szivá-
rogtanak, hazánk egyes nevelői és neveltjei kö-
szönnek, — de leginkább reményében annak, a' 
mit a' Pestalozzi nevelés-tanjaival való megis-
merkedés és azok követése hazánk nevelendő 
nemzedékén még csak ezentúl eredményezhetend: 
buzdítva érzék magokat több nevelők, Pestalozzi 
nevét hasonlóképen már az idén is — ámbár csak 

* ) Több német irók Pestalozzit 1745-ben születettnek 
irják, 's ezek nyomán indulva tartatának a' P. születés-
ünnepélyek már azidén.Azoobau hitelesb kutatások meg-
történte után csakugyan kiviláglott — kivált a" z&rchi 
keresztelési könyvekből — miként P. 1746-ban szüle-
tett. Külöuben mentséget érdemel a"1 tévedés, miszerint 
t.i . az emlékünnepélyeket az idén tartók Peslatozzit egy 
évvel korábban akarák a" világra hozni; mert valóban, 
illy nevelók, minó ö volt, soha sem jöhetnek elég korán 
»' világra ! 

igen szerény körben *) — ünnepélyes emléke-
zettel illetni; — de még inkább érzik magokat 
buzdítva és lelkésitve most, a' midőn Pestalozzi 
valóságos 100-ikévnapja közéig, valamelly nyil-
vánosabb tanuságu bizonyság által a' nagy nevelő 
emlékezetét sziveikbe és e' hon minden nevelői-
nek — a' kik közé, *s épen Pestalozzi értelmében, 
a' szülék is tartoznak — sziveibe vésni, és ez ál-
tal egyúttal némelly czélszerübb nevelési elvek- és 
irányokra figyelmessé tenni. — E' czél elérésére 
összeállotlak több nevelök, — kik közölt Vajda és 
Bloch urak, a' szarvasi tanoda érdemes professo-
rai, is diszelgnek — indítványba hozván egy szer-
kesztendő Pestalozzi-albumot vagy emiékönyvet, 
mellynek tartalmát tehetné először: Pestalozzi is-
mertetése, u. m. életét, működését, intézeteit és 
könyveit illetőleg, munkáiból némelly válogatott 
czikkek fordításával; továbbá kimutatása Pestalozzi 
szellemi hatása eddigi nyomainak hazánkban; — 
végre némelly eredeti nevelési értekezések,korunk 
jelen nevelési szükségeit, törekvéseit 's feladatait 
tekintöleg. Ez indítvány elfogadtatván, és életbe-
léptetése körül a' munkálatok máris megkezdetvén, 
im sietünk egyfelől az egész olvasó közönséget már 
előlegesen e' czélba vett emlékéről Pestalozzinak 
tudósítani és a' könyv megjelenendésére szerényen 
figyelmeztetni,másfelöl pedig felkérni és felszólítani 
vagyunk bátrak azon nevelő urakat, kik dolgoza-
tokkal kívánnának tervünk kivétélehez járulni, mi-
szerint értekezéseiket legfeljebb f. é. augusztus 
végéig alulirlhoz küldjékbe; leginkább pedig azo-
kat felkérni, kik talán még magok olly szeren-
csések valának, hogy Pestalozzi közvetlen tanít-
ványai, vagy külhoni intézeteinek személyes láto-
gatói lehelének; valamint, kik honunkban Pesta-
lozzi szellemében müködtenek, miszerint mind 
ama tapasztalásukról, mind eme müködésökröl, a* 
czélba-vett emlékkönyv szerkesztésével foglalko-
zókat, némelly tudósításokkal megörvendeztetni 
sziveskedjenek.Nevelés történeti irodalma hazánk-
nak, a'mellyböl különben e' tekintetben meríthet-
nénk, még — fájdalom! — igen szegény, mert mi 
magyarok eddigelé a'nevelés körül is inkább élő, 
mint irott szó által igyekeztünk czélt érni és hatni, 
de ez egyoldalú eszköznek — ámbátor az iskola 
körén belől, azaz, a' meddig a' nevelés terjed, 
épen ez a* legüdvösebb és legsikeresebb eszköz 
— kiegészitéseül ím az irott szó is kínálkozik 
már, 's igy egy új út, mellyen hazánkban a* n e -
velés, egyszer megindítva, bizonyosan vidám lép-
tekkel előrehaladand; de ezen utóbbi út csaknem 
járatlan levén eddig, alig marad a' mullnak felfo-
gása- és megítélésére nézve, 's igy a' Pestalozzi-
szellemnek hazánkban eddigelé történt terjeszté-
sére nézve is egyéb hátra, mint azon egyéne-
ket, kik Peslalozzival egy korban éltek és tanjai 
mellett apostolkodtak, felszólítás utján kérni, ne 

* ) L á t d a z E g y h . ' » l i k . L o p n a k f . é . 6 - i k n á m á t . 



hagynák magokkal kimúlni müködésök nyomait, ne 
hagynák elejteni a" nevelés történetének szálait, 
mellyeket ök fontanak, és mellyeket mi az ö ke-
zökböl átvenni szeretnénk. Czélunk, mellyböl azt 
teszsztik, mindenképen nevelési, hogy itt is , a' 
múltnak és legyközelébb múlónak megismerésé-
ből megérthessük, mit keljen jelenleg tennünk, 
hogy nevelési törekvéseinkből organicus jövő 
csírázzék, 's másfelöl, hogy egyszersmind tudjuk 
i s , kik azon történeti emlékezetre méltó egyének 
magok, kik e' körül fáradoztanak, és minő siker 
koronázta munkájukat? Ezen küldeményeket is 
alulirthoz utalni kérjük. 

Egyúttal még — mivel épen a' tárgynál v a -
gyunk — nem tarthatjuk vissza szivünknek azon 
buzgalmas ohajtatát is, miszerint czélszerünek 
vélnök indítványba hozni Pestalozzinak, a' mi 
századunk legnagyobb elhunyt nevelőjének emlé-
kezetét , maga az iskolai ifjúság által is , a' jövő 
év jan. 12-én , mint a' férfiú százados születése 
napján, megünepeltetni. Hadd ismernék meg igy 
a' növendékek is a' nevelés hőseit, 's hadd költe-
nének már magok a' nevek is bennök geniu-
sokat, mellyek őket ösztönöznék ollyanokká 
lenni, 's hadd szolgálna ez emlékünnepély taní-
tók- és szüléknek is alkalmul, a' nevelés mellett 
annyival inkább buzdulni, és e' buzgóság mellett 
józanabb nevelési elvek megismerését szomjúzni, 
's magzataikat 's tanítványaikat ezek szerint v e -
zérleni. — Mihelyest a' közönségben nevelési 
könyvek olvasására elég részvétet veendünk ész-
re, Ígérjük, miként akkor, mi részünkről legalább, 
mind Pestalozzi és más jeles nevelök munkáit for-
dításban adni, mind pedig eredeti munkákkal is — 
a* mellyeknek most, e' majdnem kizárólag politi-
kai irányú korban, kiadójuk sem akad — fellépni 
hátorkodandunk. — Több nevelök nevében 

Dr. T e i c h e n g r a b e r L a j o s , 
a* pesti ev. gym. szónok-költészi osztályának oktatója. 

B e l f ö l d i k ö z l e m é n y e k . 
Halálozás* Péczeli ref. lelkész Tóbi Boros 

Mihály úr, a' pesti ref. egyházmegye 's a' duna-
melléki helv. hitv. egyházkerület táblabírája, má-
jus 29-én , tüdövész által, jobb életre szenderült. 
Béke fedezze hamvait! Hideg tetemei máj. 31-én 
helyeztettek sírba, szónokolván a' gyász szom-
baton T ö r ö k P á l , pesti r. lelkész. 

fí i inepély. Tétső, april 25-kén. F. hó 
20-kán imaházba indultamkor hivatalos körülmé-
nyim utamból visszatérítének, kevés késedelmem 
után ismét elindulék, s templomba értemkor már 
az éneklés végeztetett, hol különös elragadtatás-
tól felbuzdult hitem sorsosit találám, mély csend 
's valami gyanított nagy várakozástól való meg-

lepés kettőztetett buzgóságra láttatott híni mind-
nyájokat. 

Igen, mit én nem gyaníthaték, ének vezető1 

kántorunk, érdemes ifjú Kovács József, harmoniás j 

énekkel iskola tanítványi 's némelly bass hanga 
ifjainkkal éneklé az „Isten tartsd meg királyunkat" 
— 's ezen szép ének végeztével igen tiszteletre 
méltó hitszónokunk nagyon-tisztelendö Batizy 
András úr, szónoki székébe fellépvén , a' legna-
gyobb buzgóságtól ihletve v«vé fel leczkéjét 1. 
Pét. 2. 27: alapított egyházi beszéd tartalmául, 
mellyben igen finom ecsetjével festé le, hogy: 

A' király, és nép közötti bizalmon áll — mint 
ingatlan alapon — a' hon boldogsága. 

E' biztos alap szükséges tényezői: a) vallás-
őrzés, b) polgár-hüség. 

Mindkettőben dicső példával megy elő felsé-
ges koronás királyunk: mint bizonyítják a) 1840. 
III. t.cz.-en kivül az annak megalkotását megelőző 
kegyes királyi leirat, melly a' vallásfelekezetek 
közti válaszfal lerontásának magasztos elvét ma-
gába foglalja; b) a' hon javát, a'trón fölvirágzását 
félreismerhetlenül eszközlö királyi kegyes in-
tézkedések. 

Mint illyen király, méltó, hogy tiszteltessék, 
*s a' tisztelet kimutatása fenséges személyéhez 
legillöbb lesz, királyi dicső példájának utánzása, 
t. i. a' vallás és hon, törvények, király iránti hű-
ség őrzése által. 

Mellyeket midőn hallgatóihoz alkalmazott tiszta 
magyar ajkulag, valamint beszédbeli, ugy tetteli 
alkalmazása annyira felbuzdítá lelkünket, hogy 
nem tudók elragadtatásunkban, ha örömtől-e ? val-
lás , hon, fenséges királyunkhoz való tiszta 
vonzalom-e, 's tisztelet parancsola-e bennünket 
könyezni ? 's valamint szónokló székibena* nagyon-
tiszteit lelkész úr, buzdítási között, több ízben el-
mondá, hogy fenséges kegyes királyunk minden 
jókra kegyesen törekvő fenséges voltát nap ke-
lettől enyészetig harsogtatná, ha harsogó szava 
engedné: ugy én is tiszta szivemből mondhatom, 
hogy fenséges urunk születése napjára köztünk 
pompás alkalmazott beszédeért lelkes papunk ne-
vét 's jó-hírét, — ha módom lenne benne, — a'túl-
határokig harsogtatnám, hogy így az ö érdemei 
necsak a* mi keskeny határunkba lenne szo-
rítva; hanem lenne mindenfelé ismeretes és 
méltányolt. 

Az elmondott lelkes egyházi beszéd végével 
ezen rövid ének: lm bejöttünk nagy örömmel nó-
tájára énekeltetett el, betanult harmiás gyerme-
kek által: 

Tartsd meg- urunk királyunkat, 
Felséges Isten ! 

Boldogítsd éltével drá^a honunkul 
Magyarországunkat 
Királyok ura ! Isteu ! 

Védd trónját népe javáért, 
Felséges Isten! 

Míg látsz keblében forrni szeplőtelen vért, 
Hü magyarjaiért 
Tartsd meg, — 's add: soká éljen! 

K a s z ó A n d r á s , 
k. postakezelö. 
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Zászló-ünnepélyt szónoklat. F. évi 
máj. 19-ke, mellyen a ' jász-kun kerületek Mária 
Terézia királynőtől nyert szabadalmaik emléke-
zetére százados, 's kegyes grófuk 's birájok a' 
fenséges Nádor Főherczeg tiszteletére félszázados 
örömünnepet ültenek, — egyházi tekintetben is ne-
vezetes. Ugyanis, tudtunkra Magyarhonban először 
történt ez napon, hogy köz-zászló, mik eddigelé 
római katholikus lelkészek által római k. szertar-
tással szenteltettek föl, — most protestáns é r t e -
lem- és szellemben ünnepélyesíttetett közhaszná-
latra , a1 külországi protestáns statusokban diva-
tozó szokás szerint. A' nagy-kunoknak új zász-
lójok előtt, mellyhez remek-himzetü szalagot a' 
fenséges Főherczeg 's Nádornö Maria Dorothea 
küldeni kegyeskedék, megbízván ennek a' mon-
dott zászlóra kötésével gr. Teleki Sdmuelné szü-
letett b. Jeszendk Ludovika grófnőt, — megállott 
pesti r. lelkész Török Pál úr 's előadván az öröm-
ünnep okát és czélját, a' zászló rendeltetését, 
miután azt is kifejtegeté, hogy a' protestánsok 
zászlót nem szentelnek, — mert a' szentség e r -
kölcsi legtökéletesb lény tulajdona levén, anyagi 
tárgyak által az el nem sajátítható, — azért is, 
mert a1 lelkész olly tulajdont, mellyel maga nem 
bír, mással nem közölhetne , — értekezék rövi-
den az$n kötelességekről 's azok teljesítésének 
szükségéről, mikre a'zászló emlékeztet. A' zász-
ló, mondá,bu?dító czímere 's képjele az összetar-
tásnak, hűségnek, előre haladásnak, rendnek 'stb, 
mihezképest a' zászló alatt járó polgároknak 
összetartóknak, a'közös nagy czélra törekvőknek, 
elöljáróik iránt hűségeseknek 's hódolóknak, rend-
tartóknak, józanon lépdelve haladóknak 'stb. kell 
lenniök. Berekeszté beszédét hálával Isten iránt, 
ki a' magyar 's jász-kun népet, századokon át f e -
dezé, az uralkodó felséges házat, nemzetünk j a -
vára, virágoztatá, a' hazában megmaradást 's jól-
lét-élvezést engedett; végül áldást mondván a ' 
hazára, az uralkodó fels. házra, országunk fens. 
Nádora- 's családjára, az egész magyar 's jász-kun 
nemzetre, a' zászló alatt járókra. Ugyanez 
napon a' cs. k. Főherczeg 's Nádor Ö Felsége 
kegygyei fogadá a' dunamelléki ref, egyházke-
rületnek, gr. Teleki Sámuel fögondnok a' mlgá-
nak vezérlete alatt, a' Fens. Nádor előtt tisztel-
kedésre megjelent követeit. 

B a u h o f e r G y ö r g y . 
Debreezenból levél . Debreczen máj. 

21, 1845. Édes Palim! 
Ha a' lapotokba egyházkerületünkből 's épen 

főiskolánkból is „Életképeket" festegetni szerető 
monsieur a' közelebbi napokban Debreczenben l e -
hetett volna: gyönyörű képekkel ajándékozhatá 
vala meg lapotokat. 

Én csak száraz-pusztán irom meg a' történ-
teket 's azért, hogy ha más valaki körülményes 
tudósítást nem küldendne hozzád; a' történtek-

ből azonban Te-magad egyet vagy mást közhírré 
tenni czélszerünek Ítélnéd : e' barátságos levele-
met czélodhoz képest használhasd. 

Május 19-én Debreczenben olly három férfiú 
volt egyszerre 's együtt, kik közöl csak egynek, 
bármellyiknek jelenléte is , — annyival inkább a' 
háromé együtt — nagyszerű ünnepnappá magasz-
talhatta 's magasztalta is maj. 19-két városunk 
lakosai szivében. A' három férfiú — legjobb 
A B C szerint írni — Deák9 Wesselényi Vö-
rösmarty. 

Debreczent indolensnek szokták némellyek 
mondani; 's igaz is, hogy nem mindenféle kovász 
hozza forrásba, különösen pedig a' szemfényvesztő 
alakoskodásokra absolute semmit sem ad. De ha 
igazi szilárd érdemeket Iát, ha nem földön csúszó, 
nem levegőben lidérczként repkedő, hanem a* 
gőzkörön sokkal túlemelkedett, 's fixák örök és 
saját fényével világoló első nagyságú lelkek iránt 
kell hálás tiszteletét tanúsítania: oh! illyenkor! 
barátom, Debreczen dicső, fenséges! 

Némi patriarchalis sajátságunk, vagy ha tet-
szik, szokásunk következtében itt az egész kö-
zönség 's igy minden egyes társulat, bizonyos 
tekintetben egyhangulatú, különösen az alattva-
lóknak az elöljárók irányábani magaviselete min-
denütt ugyanazon egy jellemű, tudniillik: apai 
é s fiúi. 

Mint mikor nagy és tisztelt vendég érkezik 
valamelly háznép körébe, örömtelve üdvözli 's 
fogadja azt a' háznép feje, a' fiak pedig az öröm-
ben ugyan teljesen osztozva, de apa 's vendég 
iránti szives tisztelettől áthatva, nemcsak hogy 
előre nem tolakodnak, sokkal inkább szerény tar-
tózkodással tisztelő távolságban kissé félre álla-
nak, 's nemes bizodalommal várják, míg a' sor 
rájok következik: — igy volt Debreczen, tekintve 
a' városi elöljáróság küldöttségét, 's mellette az 
erő- és szellem-dús polgárság nagy tömegét; 
tekintve a' főiskolai oktatókart 's mellette a' nagy 
számú 's nagy-reményü tanuló-ifjuságot. 

Politikai hírlapok kétségtelenül fogják közle-
ni, mikép intézkedett a' városi tek. elöijáróság, 
tiszteletét a' lehető Ieghazafibb módon tanúsítandó 
Deák Ferencz iránt, kinek Pestre kisérö-
társaul reményleni sem tudtuk b. Wesselényit —: 
lapotoknak azt lehet 's véleményem szerint, kell 
megemlítenie, mi a' főiskola részéről az oktatókar 
's tanuló-ifjúság által történt. 

*) Más tudósítás ez ideig még a' szerkesztőséghez nem 
érkezett, 's barátomnak hozzám intézett levelét ollyan-
nak találtam, mellyet — minthogy igy ír: czélodhoz 
képest használhasd — czélomhoz képest legjobban 
használhatok, ha ugy,mikép Íratott,kinyomatom. —Benne 
legfeljebb ís azon szabadság volna vagy lehetne feltűnő, 
melly barát és barát között igen természetes, de épen 
ezért aztán nem is lehet feltűnő, ha szinte minden egyes 
szavak nem volnának is külön meglatolva. 

T ö r ö k . 



É n , — minthogy tiszttársaim közöl kettő épen 
ez idő-tájon nem volt a' városon, főtiszt, püspök 
tir ö nagysága pedig már előbb magánosan elvé-
gezte a' tisztelgést, — szerencsémre a' professo-
rokhoz csatoltam magamat, 's igy szem- és fül-
tanuja lehettem a' látottaknak 's hallottaknak. 

Vendégeink a' Fehérlő czimü vendéglőbe 
szállottak. Báró Wesselényi 's Vörösmarty korán 
megérkeztek. Deák Ferenczet, ki e* napon a1 

Bihar megyei gyűlésre Váradon megkéretett, csak 
estéli 10 órára vártuk. — 8 óra táján előbb is b. 
Wesselényinél kívántunk udvarolni; de épen ekkor 
vetkezett 's lábait kötözték. Mentünk hát Vörös-
martynkat tisztelni, 's miután nála egy jó fertályt 
időztünk, átmentünk a' báróhoz. 

Wesselényi feküdt. — igen! ö maga az erő, 
elbágyadtan pihenni feküdt. Professor Péczely, 
mint hivatalára nézve legidösb k. r. oktató, egy 
kis beszédet mondott. Ide rekesztem levelemhez. 
Ha e' tárgyban valamit közleni akarsz: közöld e' 
beszédet is: *) A* báró kedvesen vette az okta-
tókar tisztelgését, leültetett mindnyájunkat, vele 
sorban kezet fogtunk, nevünket, szakhivatalunkat 
megmondtuk; 's mintegy 25 perczig beszélget-
tünk. A' báró — oktatókkal levén dolga — xar 
avoQOTiov, az itt tanuló ifjúság számáról kérde-
zősködött 's az iskolai rendszerről; majd a' tudo-
mányokról, tanítási módszerről általánosan, külö-

*) Prof. Péczely József úr beszéde b. Wesselényi 
Miklós ő Ngához. Mélt. Báró! Nem hízelgés, mitől, 
közönségesen tudva, senki inkább, mint Nagyságod nem 
irtódzik, 's mire saját fényök-, elvitathatlan, nem muló 
érdemekkel diszlö férfiaknak semmi szükségök, hanem 
hálás meleg sziv sugallata, a' legőszintébb tisztelet, a' 
köztartozás érzete indított bennünket, a' helybeli ref. 
főiskola oktató-karát, hogy, értve Nagyságodnak,vélet-
len, de rég ohajtott nagy vendégünknek, kevés pillana-
tokra bár, köztünk mulatását, tiszteletére siessünk. Nem 
próbáljuk, mert érezzük, elégtelenek volnánk, szóval 
kifejezni a' részvét égető fájdalmát, melly Nagyságod-
nak illy 's nem örvendetesb állapotban láthatásán ha-
zafi-kebleinkben támad; nem, hála- 's tiszteletérzel-
meinket, mellyekről Nagyságod ugy sem fog kétkedni: 
csak egyszerűn nyilvánítjuk: hogy nincs fia a' hazának, 
ki Nagyságodnak a' polgári és irodalmi pályán buzdítás, 
példaadás, tettek, áldozatok által szerzett halhatlan.ér-
demeit, balitéletek-, önzés-, felekezetességtől ment,tiszta, 
forró haza- és emberszeretetét inkább méltassa, mint 
mi; nincs, ki buzgóbban óhajtsa— miben mi minden 
haza- és haladás barátinak, minden ép keblű hazafinak, 
az összes gondolkozó nemzetnek hisszük érzelmeit tol-
mácsolni —: hogy a' gondviselés adja vissza minél elébb 
az életnek, de adja vissza egészen, ugy mint volt egy-
kor , ereje teljében, küzdve az emberiség, küzdve két 
haza legszentebb, legmagasb érdekeiben, adja vissza 
Nagyságodat, egykor csak osztatlan köztiszteletnek, 
most osztatlan közfájdalomnak i s , de egyszersmind 
milliók buzgó fohászainak tárgyát, adja vissza, mon-
dom, az életnek, a1 társaságnak! 's igy visszaadva,tartsa 
meg még szátnos évekig nemzetünk, közelebb jelen 
korunk dicsőségére, hon és király, "s az összes monar-
chia hazánk felvirágzásával szoros kapcsolatban álló 
javára t 

nősen pedig a' nyelvek tanítása módjáról igen 
kellemetesen, 's — mint máskép nem is lehet — 
nagy bölcseséggel beszélt. 

Ah! édes Palim! ez egynehány perczet ugyan-
annyi napért 's hónapért sem cserélném el. Hal-
lani Wesselényit, beszélve azon mellüregböl, 
mellynek oszlopvállai, mint Átláséi, egész hon 
terheinek emelésére látszanak alkotva; — hallani 
Wesselényit, beszélve ágyon fektéből az éjről, 
melly szemeire nehezült, 's a' szebb jövő hajnalá-
ról, melly lelki szemei előtt boldogító biborfény-
ben dereng; — ah, ez keserédes élvezet, mit 
érezni igen nagyon, leirni egyáltalában nem lehet. 

Deák Ferencz 11 órakor érkezett meg, 's 
miután tisztelgett nála a' városi küldöttség, átad-
ván a' debreczeni polgárrá lett elválasztatásáról 
szóló oklevélt; 's miután professor Péczely úr is 
üdvözlötte, a' nagy férfiúhoz méltó, lelkes beszéd-
del, melly azonban még ez ideig kezemhez nem 
jutott: — a' tanulóifjúság fáklyás zenével j e -
lent meg. 

Na! ugyan ez nagy újság! — igy mosolyog-
hatsz levelemre Pesten, — ki talán meg is untad 
már, nem nézni a'fáklyás zenét, de hallgatni is an-
nak hirét. 

Édes Palim! tudom, nektek nem újság. De 
újság Debreczenben. Mert, mióta fenáll Debre-
czen, itt fáklyás zene nem volt soha. És aligha 
megszégyenelheti valaha magát Debreczen, ha 
mindig szilárd collegiumának fensöbb tudományo-
kat hallgató 's 600-at haladó számú ifjúsága a' 
legelső fáklyás zenét Deák, Wesselényi 's Vörös-
martynak tiszteletére vitte A' város intel— 
ligentiája 's kicsapongást nem ismerő erödús pol-
gársága környezte az ifjúságot, 's voltak anyák, 
kik öt hat éves fiúcskáikat felemelvén, szent öröm-
mel mutatták meg született magyar fiaiknak a' 
Magyarhon legnagyobb fijait Illyen magyar 
fiúcskákat pesti fáklyás zenén aligha látsz. 

A' tanuló ifjúság nevében előbb egy Székely 
József nevü, a' jogtant hallgatók között első k i -
tűnő, beszélt Az ifjú nagyon szegény sorsú szü-
léktől származott; öt , mint sok más százat, r e -
formált ekklézsiánk, dicsőséges árvaintézetében 
táplálta, ruházta, taníttatta. Beszédét ide rekesztve 
küldöm. Ha tetszik: közöld ezt is. Utána Bu-

*) Jogtan-hallgató Székely József iidvözlö beszéde 
Deák Ferenczhez. Isten hozott közinkbe! városunk-
ba, városunknak új polgára, Deák! Eljöttünk hozzád, 
eljöttünk nagy Ielkedhez, fölmegülni mi ifjú nemzedék. 

Jöttünk gyermeki bizodalommal hozzád, ki magad is 
ragaszkodva Öleled lángzó melledhez a' nemzetet, melly 
polgári halottaiból föltámadni küzd; ki magad is gyer-
meki szeretettel függsz az anya kebelén, mellynek em-
lőiről szívtad a' tőle nyert és a' neki már olly sokban 
és olly sokszor visszafizetett életet. 

Jöttünk hazafiúi tisztelettel hozzád, kinek szived az 
igazság mellett földobog, 's lángoló üstökösként 
gyúl ki szellemed mindenütt, hol nemzet-ügy, nem-
zet-érdek tettre késztik azt; jöttünk hazafiúi tisztelet-



fyocszfcénevü, szinte jurista, beszélt. Beszédét nem 
kaphattam meg. 

Ezeken kivül kellemes újságul azt is Írhatom, 
hogy a' közelebbi pünköstöt nmélt. Vay Miklós űr 
ö exc. Debreczenben töltötte, 's két fija — kiket 
főtiszt, püspök úr ö nagysága tanított a' vallástu-
dományra — itt vette fel nálunk, 's egyiktől a' 
főpaptól, másiktól tőlem az úri szent vacsorát. 
Fenséges lélekélvezet volt látni, milly vallásos 
részvéttel fogadta a' debreczeni termérdek temp-
lomnak ünnepen mindig, 's igy most is zsúfolt 

lel hozzád, kinek neved Kárpátokról az ország négy 
sarkáig vissza zeng ! 

Jöttünk, hogy lássunk tégedet, Magyarhon egyete-
mes becsülésének tárgyát; jöttünk, hogy halljuk poli-
kai hitvallásod arany-igéit . . . . elveid szentháromsága: 
a' t ű r é s , n é l k ü l ö z é s , c s e l e k v ő s é g , egy-
szersmind fiatal szivünk szentháromsága is; érezzük ez 
eszmék fönséget, érezzük magasságát's lelkünkben a' 
gondolat szépségétől meghatva e1 hármas kötelesség el-
fogadására kész szivet teszünk le előtted a'haza oltárán 
hála-áldozatul, érezzük fogadásunk szentségét, mélyen 
érezzük ez édes kötelesség súlyát: de hisszük, reményi-
jük, hogy a' nemes vállalat, melly magának életet kér, 
lobogód alatt megtalálja azt; de hisszük, reményijük, 
hogy a'szikra, melly óriás-Ielked kisugárzása volt. hasz-
talan nem fog elpattogni a' fiatal kebelben. 

E* hittel, ez érzelemmel üdvözlünk, hazánk egyetlen 
Deákja, körünkben; — bár fogadhatnánk tégedet, a* vi-
lágtalan B e l i z árral érkezőt, miként Alcibiadot fo-
gadá a' piraeumban Athenae; hiszen te is hozzánk visz-
szaérkezett, te is vezér, a'politikai reform , a'józan 
haladás vezetője vagy . . . . Nem jöttünk érdemeidet 
összeszámolni, ki lenne képes saját nevéről megnevezni 
a' tavasz minden virágát, vagy megnevezni fölöttünk a' 
téjut gyémánt-koszorúba font csillagait?: de jöttünk egy 
szerény nefelejtset tűzni emlékezeted virágdús kertébe, 
mellyet szivünkben a' haza-szeretet nevelt, melly sze-
retetnek tárgya szivünkben csak szivünkkel együtt om-
lik össze. 

E' perez, — mellyben közeledben lehetünk — leg-
szerencsésebb percze életünknek, egy összetartó kapocs, 
mult és jövendő között; amabban látjuk a1 jog és igaz-
ság bajnokait a' nemzeti élet- 's dicsőségért csüggedet-
lenül küzdeni, 's latunk tégedet, elsőt a1 küzdök közt, 
ernyedetlen kebellel, kitartó szilárd akarattal, eltánto-
rithatlan lélekkel; emebben óhajtjuk, reményijük és 
várjuk e' munkásság siker-dús eredményét, óhajtjuk, 
reményijük és várjuk gyümölcsét a1 fának, mellyet kö-
zöttünk szemlélőnk bimbókat hajtani, közöttünk szem-
lélénk virágokat növelni is. 

Óhajtunk és várunk boldog jövendőt a'hazának, óhaj-
tunk és várunk érdek-egységet, óhajtunk köztehervise-
lést, óhajtunk és várunk tégedet láthatni az ország 
szivében ez eszmék lobogója alatt tovább is küzdeni, 
óhajtjuk és várjuk hall hatni a' szent ügy felett meg-
dördülő szózatodat, 's midőn a' jövendőtől sokat, min-
dent várunk, ugyanakkor egy szív-, egy lé lek- , egy 
érzés- , egy gondolatban összeolvadva kívánjuk, hogy 
— kinek cselekvöségilöl legtöbbet, mindent remény-
lünk — a z o r s z á g D e á k j a é l j e n ! ! ! 

közönsége a' főgondnoki család vallásos actusát. 
Isten áldja meg e' letteért is a' dicső Yay Miklóst! 

Volna még sok irni s közleni való tárgyam. 
De jól tudod, hogy én az afféle hírlapi stilisticában 
igen járatlan vagyok. Aztán meg félek is illyes-
mibe avatkozni. Az az „Életképek" irója megta-
lál rám boszankodni hogy a' kenyerébe vágtam, 
's isten mentsen meg a' tollától, vad-lúd tollával 
ír. Sokszor gondolkoztam már magamban, meg-
kisértsem-e barátságodat, e'szerkesztői titok fel-
fedezése iránt: „ki légyen ő ? " De csak mindig 
abba-hagytam, váriam, hogy, ha püspökszente-
lésre menendek, személyesen tudhassam meg tő-
led. Most azonban e' reménytől is elestem. Me-
netelem tengelye eltört, azaz, nem birja gyomrom 
megemészteni e' két állítást: 

1) Hivatalbai igtatás (inauguratio) helyett, 
episcopalis consecratio kell. 

2) Superinlendens supra consistorium super-
intendentiale, 's lásd félek, hogy ha elmennék, 
valahogy pilulában bevenném e* két állítást, 's 
azután ha haza jönnék, itthon bánnám meg mind én, 
mind a' kik velem, mint beteggel, bánnának 'stb. 

barátod Könyves T ó t h M i h á l y . 
Apróságok. Á' Czerszki 's Ronge által 

előidézett egyházi mozgalmak Lengyelországban 
is terjednek (Kath. K. Z.). — A'berni nagytanács 
elhatározá: 1) hogy azok, kik a' jezuilák társu-
latához tartoznak 's kik tanulmányaikat e' társulat 
intézeteiben egészen v. részenként elvégzik Bern 
cantonban hivatalt nem viselhetnek, sem tudomá-
nyos foglalkodásra szabaditékot nem kapnak. 2 ) 
Azoknak, kik jezuiták intézeteiben tanulni kezdé-
nek,e' határozat kelte napjától hat hónapi idő enged-
tetik ezen intézetek elhagyására 's tanulmányaiknak 
máshol folytatására, ellenkező esetben az 1-ső 
pont alatti határozat alá esnek (Kath. K. Z.). — 
A' mainzi káté azon kifejezései, mellyeken a* 
bingeni lakosok, mint lapunk is emlité, megbot-
ránkoztak, szelídebbekkel váltattak fel (A. K. 
Z.). — Parisban híre jár, hogy a* ministertanács 
elhatározá, miszerint a' párisi törvény ellen f en -
álló jezuita-novitiatusok bezárassanak. (Gaz, de 
F r . ) — Az ev. papok száma Francziaországban 
1815-ben 464., 1820-ban 527, 1843-ban 677 
volt, jelenleg 700-ra megy. Az evang. egyház 
budgetje a' császárság alatt 306,000, restauratio 
alatt 676,000 francra rúgott, jelennen 1,219,000 
francot tesz. A' világ 60 millió ev. keresztyéne 
közöl Franciiaország mintegy 4 milliót bir (A. 
K. Z.). 

Megjelenik 's szerezhető leend pesti medárdi vásárkor 
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Habe deine A u g e n nie , w i e 

TARTALOM: A' kötheni prot . atyafiak 1844. pünkösti gyűléséből. 
D o b o s . — Legújabb javas la tok a' képvise le t re , t isztújítás 
f • pap-szabadvá lasz tás ra nézve, — és még valami. C s i k 
l ' é t e r . — Szellemi ta lá lkozás Német János papkeszii ref. 
le lkészszel . E g y ú j i t ó . — F e l s z ó l a l á s u k a ' d u n á n t ú l i ref. 
főiskola papnövendékeinek az őket érdeklő némi gyanúsí-
tások ellen, x — u . — Alsó-borsodi egyházmegyei közgyűlés. 
( V é g e . ) F e l f ö l d i . — I sko la - 's neve lé s -ügy . 

A ' k ö t h e n i p r o t e s t . a t y a i l a k 1 8 4 4 . 
p i i t i k ö s t i g y ű l é s é b ő l . 

Mielőtt egyenesen hozzá-szólnánk a' kötheni 
keresztyén conferentia szabad vitatkozásaihoz: 
nem lesz tán felesleges mondani valamit a' con-
ferentiákról. *) 

A' keresztyén szövetség nem annyira gya-
korlati, mint elméleti terén korunkban alig fejlett 
ki valami nagyobb- jelentőségű, — mellynek 
jövendője nagyban olly bizonynyal elkövetkezen-
dő, — mint e' conferentiák vagy tanakodások. Hol 
vette ez magát? mikor kezdett a' protest. egyház 
ezen oldalra nehézkedve, a' keblében létező kü-
lönbféle irányoknak meghatározott szint és alakot 
adni? e' kérdés megfejtése a' tárgy történeti 
oldalára tartozván: a' kinek tetszik, olvassa meg, 
felelet gyanánt, az említett czikket! Én más szem-
pontból kívánok hozzá-szólni. 

Jézus egyházában, elébb vagy utóbb, egyete-
mes életnek kell kifejleni, ezen kimondott nagy 
elv szerint: „Mi mindnyájan egy vagyunk a' J é -
zus Krisztusban;" az egy akol és egy pásztor nem 
lehetvén egyéb, mint a' keresztyénség föelvei-
ben nyilatkozó egyéni szabadság és értelem. 

Egy irás, egy ige, egy szellem, mint egy nap: 
de ennek fő-színeinek megtörése egyfelől, más-
felől árnyéklata, obiective végetlen-különbségü. 
Centralisálni lehet, kell is az egyházban; de a' 
centrum, az örök középpont nem egyház, nem 
zsinat, nem levitismus: hanem az evangyéliom, 
és pedig ennek nem betűje, hanem szelleme. Mil-
lió meg millió sugár megy ki belőle, és vetődik 
vissza rá : de minden kísérlet, mellynél fogva 
ennek sugárai vagy egyes ember önkényébe szo-
ríttatnak össze, vagy zsinat vagy symbolum vágat 

* ) Dannhaner , die groszen freien Pastoralconferenzen. 
Kirchl. Vierteljahrs-Schrift . 1 8 4 4 . 2 . Heft. 

die Scholle , auf einer Sei te 

Schottin. 

egy sugár-szürö keskeny ablakot: nem egyéb 
erőszaknál, nem egyéb ama, Jézus által kárhoz-
tatott, vékánál, mellyet a' gyertyavilágra borítnak. 

E'természetét megtartá az evangyéliom min-
den századon keresztül, 's bár egymás után k ö -
vetkezett a' sok zsinati napsötétítés, a' sok sym-
bolumokból kerekített szemüveg, mellyet az eret-
nek-máglyák lángján füstöltek meg, hogy rajta a' 
napba nézni lehessen: mindhiába! az evangyé-
liom, fölülemelkedve az akadályokon, tiszta sugá-
rit veté a' növekedő egyházra. Mindegyik k e -
resztyén felekezet symbolumában, Nestoriustól 
fogva le egészen Zinzendorfig vagy Saint Simonig, 
mindegyikben az evangyéliom tiszta sugárai tör-
tek meg, 's a' keresztyén egyházban alig szület-
hetett nagyobb képtelenség azeretnekitésnél; alig 
mondhatott magával ellenkezöbb valamit, mint 
mikor azt állítá viszont, hogy az evangyéliomon 
kivül, ugy a' mint felfogatik, lehet más üdvezítö 
tana a' keresztyén embernek. A' felekezetesség 
emberei ez állításban keresik képtelenül az indif-
ferentismus tanát, mintha nem épen az maga 
volna indifferens a ' Jézus vallása iránt, ki sym-
bolumát vagy zsinat-végzéseit hegyébe ülteti ma-
gának az evangyéliomnak. 

A' reformatio egy nevezetes stadiuma volt a ' 
keresztyéni egyetemes élet kifejlésének. — Nem 
ismerné az evangyéliom szellemét azonban, ki azt 
állítná, hogy mindent tett; és a' ki Calvin vagy 
Luther szavához, vagy az ágostai és helvét hit-
valláshoz kötné a' keresztyén életfejlés non plus 
ultráját: azt Pythagoras tanítványi közé, vagy a' 
trienti zsinatba, lehetne küldeni. Igy a' többek kö-
zött, alig hallottam éretlenebb és alaptalanabb va -
lamit a' stabilismus embereinek ama sovány állí-
tásánál, melly szerint mi magyar protestánsok, az 
ágostai és helvét hitvallás firmája alatt nyervén 
helyet a' magyar hármaskönyv sátora alatt: tör-
vényes állásunk veszélyeztetése nélkül, házhe-
lyünket e* hitvallások szűk tábláján-, e' keskeny 
négyszegen túl nem építhetjük. — De kérdem: Ki 
merne tokot szabni az élet nagy könyvének, az 
evangyéliomnak, vagy a' tripartitumból, vagy az 
ágostai confessióból ? Az evangyéliom világ v é -
géig szárnyaló szellemét ki merné a' helvetika 
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confessio hurkára vetni? vagy a' bécsi és linczi 
békekötések vethetnek-e lakatot az új szövetség 
ládájára ? Ne tagadjuk, igázok van azoknak, kik 
nemzetünket prókátoros nemzetnek mondják Jenni. 
íme a' rabula, ez a' gonosz vén prókátor, még ott 
is opponálgat, hol az evangyéliom szellemi Mrto-
kait teljes joggal visszafoglalni indul el. 

E'ríibulismusnál nem tartom sokkal különbnek 
a' synodismust vagy zsinatkórságot. Mindegyik 
synodus — egy-két kivétellel — a' szó teljes ér-
telmében — nodus, azaz, csomó volt a' ker. egy-
házon. Igaz, hogy mindegyik zsinat egy pontra 
húzá 's ugy mondá az idejebeli kereszt, egyház 
többsége véleményét; mindegyik kánonná és 
dogmává tette sokszor legképtelenebb állításait, 
nem egyszer a' kisebbségben maradt józanabb 
rész követeléseit agyon-ütvén: ámde épen ezen 
csomókon maradozott el sokszor a' kereszt, egy-
ház szabadabb kifejlése; épen e' zsinatok betűi 
alá fuladt nem egyszer az evangyéliom szelleme. 
Én — szabad legyen hosszas érett megfontolás 
után kimondanom — kevés hiján nem egyébnek 
tartom az eddigi kereszt, zsinatokat mind meg-
annyi érvágásnál az egyházon. Könnyebben szedte 
utánok, annyi igaz, lélekzetét, — a' lob meg-
szűnt: de azért egyik érvágástól fogva a' másikig 
folytonosan gyöngélkedett. 

Egyházunkban is sok a' zsinatoló, ki a' zsina-
tot mint ércz-kigyót kívánná fölállítni, mellyre a' 
kínlódó magyar protestáns egyház felpillantván, 
csodálatos zsidósan meggyógyuljon. Ezek kivá-
natait kielégítöleg, 's az ellenkező-véleményüek 
kibékítésére, közbenjárólag, általam őszintén tisz-
telt tek. Fáy András úr, törvény utján tíz-tíz évre 
kíván csomókat köttetni a' növekedő egyházon. 
Szerény véleményemet engedje a' tisztelt tábla-
bíró úr kimondanom! ez által elég tétetnék ugyan 
a' magyar polgáralkotmányosoknak is, de az egy-
házból egy magyar constitutió módjára felnyúlt, 
sok-csomóju ingatag nádszál válnék , melly-
nek tetején az episcopalis bokréta hajlongjon 
majd tanácsnoki czimek, és ürességek után. Én 
más értelemben vagyok 's kivált mostanában, 
az átalakulás crisiseiben, a' zsinati rendszabályo-
kat még tíz évre sem kívánom állandósítni egy-
házunkon. Mint mindegyik lelkes protestáns em-
ber, én is szivemen hordom protestáns egyházunk 
sorsát, szebb jövendőjét; és épen ennélfogva leg-
forróbb ohajtásim, söt imáim közé tartozik ez is: 
Uram! ne vigy minket zsinatra! mert ez még most 
csak ama két, legszomorúbb eredményre, a' fél-
ordó, 's ennek gyermeke az episeopatismus tör-
vényesítésére vezethetne csak. 

*) Egy jó barátom leveléből szabad legyen néhány ide tar-
tozó sort felidézni: „Zsinat és ismét zsinat! — V o l t 
idő, mellyben magam is a1 zsinatolok közé tartoztam, 's 
azt hittem, hogy egyházunkat csak valami zsinat emel-
heti fel a-1 korhoz, mellyben él; volt olly idö, mellyben 
én is azt hittem, "s velem együtt sokan, hogy a' zsinat 

Mindezen, és sok más oknál fogva, régen 
kijózanodtam ama kegyes hitből, mintha a' pro-
testáns egyházi egyetemes életnek, ama keresz-
tyéni szeretet nagy uniójának, a' zsinatok, 's az 
itt kelt confessiók, vagy rántott törvények lehet-
nének szerencsés tényezői. Igenis, nagy-ritkán 
közvéleményt és kivánatot fejezhetnek ki: de soha 
addig nem, míg az egyház bennök teljesen kép-
viselve nincs, vagy míg az egyetemes egyház ha-
nyadánlétét ismerve, a1 teendők felöl önmagá-
val tisztában nem leend. Bizony a' sok zsi-
nat, a' sok zsinati zápvirág — a' sok confessio 
— kevés hiján ama készületlenségnek köszönheti 
megtermését, melly szerint sok zsinathös szó-
szerint magára alkalmazá Jézus hajdani biztatását, 
Mát. 10. 19. Ne légy étek szorgalmatosok, mimó-
don 's mit szóljatok, mert azon órában megtanít-
tattok arra, mit szóljatok! 

De, fájdalom! a' későbbi tanítványt nem az 
atyának lelke tanítá, hanem egészen más valami; 
mi egyéb, mint mindegyik zsinat saját daemona, 
melly sokszor — mint meg vagyon irva — a' 
nagy sereget a' tengerbe kergeté. Igenis, a' ke-
reszt. egyetemes élet, mellynek ébresztését eddig 
zsinatok és hitvallásokra bízták, sokkal kisebb 
körökben kezdődik. Itt e' kisebb körökben kell 

lesz ama hires amulefum egyházunk nyakában, melly öt 
nyavalyáiból csudasan fölépítheti. Azofcban későbben 
hitem nagyon meggyöngült, és meggyőződtem felőle: 
hogy átalában az egyháznak legtöbb kárt teltek a' zsi-
natok j a"1 nicaeai zsinattól fogva le a' budai nyomorék 
zsinatig. Ezek csináltak confessióbat, symbolumokat,— 
ezek csináltak eretnekeket, ezek csináltak töltést és gá-
tat a' haladás elienébo, ugy hogy a'liányszor zsinat lett 
a' kereszt, egyházban, az nem tett egyebet, hanem kötött 
rajta egy nagy csomót, egy nagy kölönczöt, mellyet né-
melly helyeken csak századok oldhatának le róla. Az 
ágostai zsinat például még most is ott függ, mint egy 
nügy kereszt, az evang. egyház nyakában, melly szabad 
menetelét gátolja. — Én hát, ha rajtam állna, zsinatot, 
egyházunkban kivált, nem tartanék, annyival inkább 
tarthatásáért felsőbb helyeken nem zörgetnék. Mert ha 
valahol, épen nálunk üthet az ki szerencsétlenül. Ha 
valahol a' zsinat hátrafelé viheti az egyházat: viszont 
nálunk megtörténhető, — hol még az egyházi és világi 
szín olly kevéssé olvadt és békült össze, — hogy az 
egyik a1 másikat segítné agyon-ütni, 's időtlen kánono-
kat szülni, mellyek ollyanok lennének, mint az ó töm-
lőkbe töltött üj bor. — Ott a"1 budai zsinat szomorú-
örvendetes példája, — itt a' túl a1 dunai szép kis rend-
szer haldoklása ! A* két elem az eljövendő zsinatban bi-
zonyosan még élesebben küzdene egymással, és csupa 
reverenliából a' zsinat iránt, legalább tiz évre meg kel-
lene kötözni kezünket, lábunkat, még eszüoket is. De 
hát ha majd tíz, húsz, harmincz, ötven év alatt sem tud-
nánk egy új zsinatot lekönyörögni, melly az elsőnek 
hibáit orvosolná? — Jobb így, mint vagyunk, mert igy 
legalabb, ha mind csikorogva i s , magunk haladunk; 
nyilvánosságot, szabadszólást, egy kis képviseletet, tiszt-
újítást termett meg furcsa consistorialis rendszerünk 
csupán clipjaticus befolyások után. Én fogadni mernék, 
hogy ez sem volna, ha egy zsinattal lakatot vetünk az 
egyház ajtajára ! — D. 



minden symbolicus apróságnak, minden sláv-, 
minden magyar-, minden német gáncsérdeknek 
felölvadniok; mert kik ama nagy uniót, a' ke-
resztyéni egyetemes életet ezer apróságtól felté-
telezve , ezeket a' ker. vallás föelvébe temetni 
nem képesek ; kik zsinatot zsinatra, symbolumot 
symbolumra akarnak enyvezni: azok, csináljanak 
bár nagy köröket, előttem nem egyebek separa-
tistáknál. 

Korunk alig mutathat fel egy-egy hatalmasabb 
egyházi életfejtöt a'keresztyén tanakodásoknál — 
conferentia —; pap-tanakodásnak,protestáns em-
ber létemre, nem mondhatom, mert ennek tagja 
nemcsak a' pap, hanem mindegyik részvevő ke-
resztyén ember. 

Csak most látom, hova távoztam a' kötheni 
atyali ik tanakodásától: de hogy nincsenek, hajuk-
nál fo-"va, ide rángatva a'mondottak, legyen most 
az egyszer e' nyilatkozatommal igazolva, hogy én 
mindezekkel ágyát akartam megvetni a' hozzánk 
is eljövendő keresztyén tanakodások szükséges 
voltának. A' kötheni atyafiak tanakodásait pedig 
— előre meg legyen mondva — nem azért köz-
löm, mintha ohajtnám, vagy csak akarnám is, 
hogy mi is illyenek fölött tanakodjunk magyarul. 
Sok más , sürgetősebb teendőink vannak nekünk 
az efféle alapkérdések merész fejtegetésénél; 
egyedül csak azért mutatok fel belőle egy-két 
vonást, hogy ismerjük a' szellemet, melly őket ve-
zeti , és hogy lássuk: mibe törik fejőket a' tudós 
német atyafiak? (Vége következik). 

D o b o s . 

le^njabEi Javaslatok a' képviselet-
re, tisztújítás és pap szatiael-válasz-

tásra nézve, — és még valami. — 
Mielőtt e' nevezetes tárgyakról szólnék, szük-

ségesnek látom tájékozás végett, e' következő 
tagadhatatlan igazságokat előrebocsátani, úgymint: 

1 ) A' szentírást, mint a' keresztyén vallás és 
egyházi igazgatás eredeti és tiszta kútfejéi, ha 
nézzük, és az apostolokat például tesszük: azt kell 
mondanunk, hogy minden pap egyenlő-jogu és 
kötelességü, és egyik a' másik felett eredetileg 
semmi joggal, elsőbbséggel 's hatalommal nem bir. 
—A'honnétaz apostolok egymást avv^QEff^vlsQog-
nak hívták 1. Pet. V: 1. — Jézus is azt mondja: 
,,A' ki ti köztetek első akar lenni, legyen ti szol-
gátok" Máté 20: 27. - Azért ha valahol a! vilá-
gon , ugy a' papok közt meg kell lenni a' jog-
egyenlőségnek. Mindazáltal rendtartás végett kell 
a1 papok közöl választani, ki a' rendet fentartsa, 
Calvin értelme szerint is, — ki aztán csak rend-
tartó , ne pedig uralkodó legyen, ~ de közta-
nácskozásokban mindnyájan elhatározó szavazat-
tal birnak, Csel. XV- szerint. 

2) A' szentírás és az apostolok szerint, senior 
és presbyter tanítót jelent, p. o. Tit. í . 5, Csel. 

XIV: 23, — és e' névvel azokat nevezték, kik 
tanítói 's egyszersmind igazgatói voltak a1 népnek 
1. Tim. V: 17. -

3) A'pap akár tanítója, akár első tisztviselője, 
akár lelki atyja, szóval: akármi néven nevezendöje 
az ekklézsiának, mint társaságnak, de mindenkép 
annyira szövetkezve 's egyesülve van az ekklé-
zsiával, hogy neki akarni, munkálódni 's eszkö-
zölni kell az ekklézsia javát 's virágzását, szivén 
kell hordani annak érdekeit, — és igy ö köteles 
és hivatalos képviselője ekklézsiájának,— 's neki, 
fizetését kivéve, miről nem ö maga rendelkezik, 
nincs külön érdeke, hanem minden érdekei össze-
forrva vannak az ekklézsiáéval. Ezért nevezi 
Krisztus is maga testének's jegyesének az ekklé-
zsiát, — Pál apostol is az ekklézsia javát, nem 
magáét nézte, több mondásai szerint, 

4) Mint minden embernek, ugy minden egyes 
ekklézsiának is eredetileg egyenlő joga van, 's 
egyik a' másik felelt joggal 's bíráskodással nem 
bir. — Még is jogaik könnyebb fentarthatása v é -
gett, söt központosítás, 's igy a' sokféle divergen-
tiák elkerülése végett több ekklézsiáknak kell tár-
saságba állni, egy kormány alatt egyesülni 's ottan-
ottan közösen képviselőik által tanácskozás végett 
összejöni, 's ott mindnyájunkra nézve hasznos 's 
kötelező redeléseket 's törvényeket hozni, — 
ügyes-bajos dolgaikat, miután magánosan eliga-
zítni nem tudják, többek tanácsa 's mintegy köz-
benjárása által a' már hozott törvények és r en -
delések szerint eligazítní. — Feltevén, hogy a' 
törvények rövidek, érthetők, félre nem magya-
rázhatók legyenek, és szerfelett 's szükségtelenül 
ne szaporíttassanak. 

5) Tagadhatatlan tapasztalás, hogy nagy so-
kaság együtt jó renddel, csendesen, megfontolva és 
indulatoskodás nélkül nem tanácskozhatik; — 's az 
is tagadhatlan, hogy némelly, nem annyira bátor, 
de még is mély-belátásu 's bölcs tanácsot adni tudó 
ember, a' közjót előmozdító, de egyes, 's megle-
het, boszuálló személynek nem kedvező gondolatit 
fél kimondani nagy számú sokaság előtt: azért 
hasznos és szükséges, hogy a' tanácskozó gyűlés 
tagjai szerfelett ne szaporíttassanak, és a1 nyilvá-
nosság is csak az illetőkre nézve és törvény kor-
látai között gyakoroltassék. 

6) A' takarékosság arany szabálya az egyházi 
ügyekre is kiterjed, — a' vesztegetés pedig itt, 
kivált szegény reformata ekklézsiáinkat tekintve, 
legnagyobb bün. Azért minden egyházi gyűlések, 
tanácskozások's azokra való utazások olly szigoru 
takarékossággal tartassanak, hogy az azokra tett 
költség a' tanácskozások sikerét potentzirozva ne 
haladja. Itt rögtön elmémbe Ötlenek azok a' nagy 
summák, mellyekbe országszerte egyházmegyei 
's egyházkerületi gyűléseink 's az azokra utazó 
követek költsége 's ott tartott fényes és gazdag 
lakomák évenként kerülnek, különben is sokat adó-
zó ekklézsiánknak, — 's van-e egyenlő arány a1 

it 



haszon és költség közt, ezt kicalculalni a1 kegyes 
és gondolkodni szerető és tudó olvasóra bizora. 

7) Bár jogra 's kötelességre nézve minden 
pap 's ekklézsia egyenlő: de talentumra, készült-
ségre, hivatalbani pontosságra és igy érdemre 
nézve nagy különbség uralkodik a'papok közt; — 
valamint a' külső fényre, népességre, papi fize-
tésre, 's közjóra való használatra nézve is nagy 
különbség létezik az ekklézsiák közt, miket az 
egyházi felsőbb kormányzás ismerhet legbizonyo-
sabban. — E' különbség szerint 's ebből eredő 
igaz kivánat szerint kel l , illő törvények korlátai 
között, a' felsőbb kormányzásnak a' papi hivatalok 
betöltésébe beereszkedni, és ezt a' társasági leg-
fontosb dolgot az ököljog idejébe nem kell egé-
szen visszaereszteni. Mert igy a' szerény érdem 
a' szemtelen érdemetlenség előtt megjutalmazva 
sohasem, vagy ritkán lesz, — az ekklézsiákban 
mindenek ékesen és jó renddel, az apostol intése 
szerint, soha sem mennek, — 's a'vallás szentsége 
világi nyereség igazságtalan kivánásának vágya 
alá lesz lealacsonyítva. — Eszembe jut itt még az 
is, hogy valamint az igen népes és fényes ekklé-
zsiák mellett igen kevés népű és fényű's jövedel-
mű ekklézsiák mindig lesznek: ugy, a* legszigo-
rúbb papi censura mellett is, mindig lesz, ki első 
eminens, — lesz, ki első classisban utolsó tanuló 
volt a' főiskolában, kik közt nagy a' különbség, 
kik pedig mindketten felvétetnek a1 papi hivatal-
ra, — mi itt különös figyelmet érdemel. — Való-
ban legyen minél szigorúbb a' papi censura, ne-
hogy e' hivatal sok érdemetlennek kenyérkereső 
hivatala legyen: azonban még is igen magasra 
sem lehet felcsigázni a' papi censurát, mert igy 
nem találkozván elegendő egyén e' hivatalra, 
csak a1 léviták, máskép praeoransok vagy praele-
gensek számát szaporitandjuk, kik minden censura 
nélkül is paposkodnak, — de megtapasztaljuk is, 
hogy a' nép a' papi censura praeclarus calculussal 
kiálltakat is csak igen annyira becsüli, mint azo-
kat, kik azon csak sufficiens calculustnyertek, ugy 
hogy, mint a' nagy-hírű Kolmár is mondja áldo-
zócsötörtöki predikátziójában, csudálni lehet, hogy 
találkozik ember e ' hivatalra. — A' honnan a' 
komjáti kánonok Cl. III: 4, és gelei IV. is, csak 
középszerű tudományu, de feddhetetlen erkölcsű 
pappal is megelégesznek. — Oh bizony, valamint 
egyéb hivatalokat, ugy a' papi hivatalt viselőkre 
nézve is, fájdalom! sok csak pium desideriumma-
rad , mellyeknek sorát már maga Pál apostol 
megkezdette 1. Tim.III: 2—5,és Tit.I: 7 — 9, hol 
remekül leírja, millyen tulajdonságokat kiván meg 
a' papokban. 

8 ) Tagadhatatlan igazság még az is, hogy 
szabadság és féktelenség közt iszonyú nagy a' 
különbség. Szabadság csak törvény korlátai között 
létezik, minek kövekezése: rend, függés, enge-
delmesség; — féktelenség pedig nem akar is-
merni törvényt, és igy rendet, függést és enge-

delmességet sem. — Vigyázzunk és imádkozzunk, 
hogy, a' híresztelt szabadság színe alatt, féktelen-
ségre ne engedjük fajulni ekklézsiáinkat 's ezek-
nek tagjait!!! 

9) A' hol egyházi szerkezetünk hibás, ott azt 
kell igazítani rendes uton, mint az ország alkot-
mányán is csak a' hibás részt igazítja ki a' bölcs 
törvényhozás: de szükségtelen újítást, kivált ha 
abban semmi haszon nincs, csupa újítás-viszke-
tegböl nem kell tenni,—annyival inkább, mert min-
den újítás, kivált egyházi dologban, zavart, v i -
szálkodást és pártoskodást okoz, mert a'nép min-
den iliyent vallási újításnak gyanít, mitől ő igen 
retteg. — Azoknak hát, kik a' nép vezérei, any-
nyival inkább kell az illy szerkezeti újításokban 
tartózkodóknak lenni, mert ők, mint bölcsebbek, 
a1 vallás lényegét nem e' külsőkben tartják. — 

Ezeket már, mint tagadhatatlan igazságokat 
tájékozásul elörebocsátván, czélomhoz közelítek. 
— Elhallgatván most mindazokat, mik a' képvi-
selet, tisztújítás és szabad-választás ellen és mel-
lett e'lapokban mondattak, csak azt mondom, hogy 
mivel mind pro, mind contra számos okok harczol-
nak, és igy egyik ember véleménye szerint egyik, 
másiké szerint másik mérő-serpenyő billenik le: 
azért legigazabbaz, hogy mindezek közöl, ugy a' 
mint eddig terveztettek, 's némelly helyeken pedig, 
be nem várva a' sokaktól óhajtva várt, sokak szerint 
pedig az utolsó időkig is elmaradható zsinatot, melly 
a' sok külön ágazó véleményeket csak összepon-
tosítná, de örök időkre meg nem állapilná, — 
autokratilag gyakorlalba rántattak, — egyik sem 
jó , — következésképen mindezeknél jobbat, 
czélszerübbet, az egyház javával, a' vallás szent-
ségével, a ' jó renddel, ékeséggel, csenddel inkább 
megegyezöbbet kell találni. — Mellyre nézve én 
igy vélekedem: 

1) Legyen képviselet és tisztújítás minden egyes 
ekklézsiákban, — azaz, választassék a' pap j e -
lenlétében az egész nép által, a1 nép közöl, a' nép 
számához arányozva, felsőbbség által meghatáro-
zott számú, legalább 12, legfebb 24 tagokból álló, 
a' pap elnöksége alatt tanácskozandó ekklézsiai 
tanács, — de csak ollyanok lehetvén e' tanács 
tagjai, kik a' negyven évet már elérték, és igy 
már érettebbek, 's e' közbeszéd szerint: „in se-
nibus consiliumu tanácskozási tehetséggel birnak, 
és a' kikben megvannak azon tulajdonságok — 
qualificatio —, mellyek Csel. VI: 3,és 1. Tim. III: 
8 — 12 előadatnak, — melly tanács minden év 
végén új tagok által ujítassék azok helyett, kik az 
évben a' választattak közöl kihaltak, 's igy új tagot 
és igy új tüzet 's ösztönt nyer e' tanács 's mindig ujjal 
vegyíttetvén, frisült állapotban tartatik szünetle-
nül. — Immmár illy tanács több üdvöt 's hasznot 
áraszt az ekklézsiára, mint az ingatag-állású, 
minden harmadik évben le- és felhányható sok 
zavar, lárma közt, csupa újítási viszketegböl v á -
lasztandó tagokból álló, — annyival inkább, mert 



minden újítási inger mellett is ujakat nem igen 
válogathat a' gyülekezet, 's kénytelen meghagyni 
a' régieket, — melly tanácsnak kötelessége le-
gyen igazgatni az ekklézsiát, a1 képviseleti fe l -
sőbbség által hozott czélszerü törvények szerint, 
' s egy szóval: vigyázni, hogy mindenek ékesen és 
jó renddel menjenek az ekklézsiában. — Okos, 
és szent Pál által leirt diakónusoknak nem kell 
több utasítás, 's a1 melly ekklézsia tanácsa ezt a1 

szabályt követi, az nem árasztja el panaszával 
az egyházmegyei gyűlést, 's a' hosszas gyülés-tar-
tás által nem okoz költséget a' csendesebb ekkíó-
zsiáknak is. — Válaszszon a' nép gondnokokat és 
egyházfiakat is, de már ezeket csak három vagy 
öt évre , leginkább azért, mert e' terhes, még is 
ingyen hivatalt elmulhatatlanul kell többeknek is 
viselni. Igy minden sok zavargó és költséges nép-
gyűlés nélkül is szépen és ékesen meglesz képvi-
selet és tisztújítás minden ekklézsiában. 

2) Legyen képviselet és tisztújítás az egyház-
megyében, azaz, minden pap, hivatalánál fogva, 
legyen tanácsbirája az egyházmegyei gyűlésnek, 
képviselje ott ekklézsiáját, mellynek érdekeit a' 
magáéval egészen összeforrassza, mert ez papi 
rendeltetése legjelesebb értelemben. — Minden 
pap hát kivétel nélkül tagja az egyházmegyei t a -
nácsnak, mint voltak az apostolok, Csel. XV. sze-
rint, 's a' mint rendelik a' komjáti kánonok is Cl. 
V: 1 , 4 . 5. 6. — Ne legyenek hát külön választott 
assessorok, mert ezek igazán külön castot tenné-
nek, — ne legyen ez új-nemű megkülönböztetés 
is „közigazgatási és közbiráskodási tanácsszék" 
— melly új elnevezést csak a' külön hivatalokra 
vágyók gondolták ki saját javukra. — És hogy e' 
tanács szép renddel 's ne olly zavaros állásban 
tartassék, mint most, midőn csak az assessorok 
ülnek, a' többi pap pedig, öreg nem öreg, többnyire 
áll 's görnyedez egész nap, szinte megalacso-
nyitva, az assessorok hátuk megett, a' szük pap-
szobában, — üljenek le az asztal mellé, ha szinte 
több-soru padokra is, szépen, sorban, pappá let— 
tök idejének rende szerint. — Micsoda szép lát-
vány's e'tanács elölt megjelenőkre nézve micsoda 
megható látvány lesz egy egész megyei papság-
nak illy szép renddel tartott 's folytatott tanácsü-
lése! — De megszűnik igy, és csak igy szűnik 
meg a' sok veszélyes fondorkodás, irigység, gyű-
lölség az assessorok ellen, — a' sok korteske-
désnek híre sem lesz, mit most,ha vak nem vagy, 
létezni nem tagadhatsz, ha nem a' higgadtabbak 
közt, legalább a' melegebb-vérü fiatalabbak közt, 
— melly okok miatt olly igen rútak, zavarosok, 
lármások 'sa't. a' mai egyházmegyei gyűlések, — 
mert igy egy-rangulesz az egész megyei papság 
és csak az idösbség tesz egy kis különbséget, de 
ezt csendesen tűri mindenki. Igy minden új pap-
pal ujíttalik ez a' tanács, 's nem egyes fondorko-
dók 's pártoskodók, hanem maga a' megveszte-
gethellen halál teszi a' tisztújítást. — Immár rend-

tartás végett, e1 tanácsnak elnöke legyen a' leg-
idösb, vagy senior pap, — vagy ha ez azt felvál-
lalni nem akarja elegendő okoknál fogva, legyen 
az utána következő, — kinek seniori tisztei az 
eddigiek, — kivévén ha talán az el nem marad-
ható, már Pál apostol által, Csel. XV: 36. szerint 
elkezdett egyházi látogatással együtt-járó terhek 
elviselésére elégtelen volna, akkor e' közgyűlés 
küldene ki látogatót. — Jegyzőt, pénztárnokot is 
e' közgyűlés választana 5 évre , hogy e' tehert 
viseljék mások is. — Illyen gyűlés volna igazi 
presbyterialis gyűlés apostoli értelemben, melly 
helyett ama skót növényt nem kellene magyar 
földbe ültetni, melly nem is neki való, 's talán itt 
vad ágakat is fog hozni, — illyen gyűlés intézzen 
el mindent. mi az egyházmegye körébe tartozik, 
ez bíráskodjék, kormányozzon, választmányt, ha 
szükséges, rendeljen. — Ez lehetne igazán papi 
tanakodó gyűlés is — conferentia —, mellyre 
nagy szükség volna, hol vallásra 's hivatalra tar-
tozó dolgokról, vagy ugy nevezett casuisticákrólis 
lehetne igen hasznosan értekezni. 

Ne gondolja pedig valaki, hogy a' világi e l e -
met egészen kifeíedtem e' tanácsból. — Nem, — 
de annyit mondok, hogy a' pap mellé nem szükség, 
hogy minden egyes ekklézsia küldjön minden 
gyűlésre külön képviselőt, mert igy bevitetnék a' 
veszélyes korteskedés az egyes ekklézsiákba is, 
és a' népben lelkipásztora iránti bizodalmatlanság 
csak jobban gerjesztetnék, minek utóbb iszonyú 
veszélyes következései lennének, — de ennyi tag-
ból álló gyűlést a'szegény paplak be sem fogadhat, 
— de meg minek ismét új költekezés kútfejét nyitni 
szegény ekklézsiáinkra ? hiszen ott van az ö lelki 
atyja a' pap, ki neki javára intézend mindeneket, 
kire ha a' gyülekezet tanítását reábízhadd, sokkal 
inkább e' kis képviselést, — ki ugy is a' helybeli 
ekklézsiai tanácsnak is tagja, sőt elnöke, — csak 
nagyobb ügyeiben küldjön segédet a' pap mellé. 
— Legyenek hát e' gyűlés tagjai egyes ekklé-
zsiák képviselő-tanácsa szavazatával választott, 
és igy ismét ekklézsiákat képviselő világiak is, 
mint vannak jelenleg is, úgymint az igen is szük-
ségesnek ismert segédgondnok, és más meghatá-
rozott-számú tanácsbirák, kikben az előbbi szám-
ban előhozott szentirásbeli helyeken előszámlált 
tulajdonságok — qualificatiok — megvannak,— és 
mivel a' világi uraknak mindenkép több alkalmuk 
van magukat a' folyvást bő beszélésben gyakorol-
ni, mint a' szinte remete-életet élni kénytelen f a -
lusi papoknak, kik sem csinos társaságokba, sem 
vármegyei gyűlésekre nem igen járhatnak, 's ott 
nem szónokolnak: azért e' tekintetbeni aránytartás 
végett minden öt papra, és igy öt ekklézsiára elég 
lesz egy világi úr tanácsbiró. — Már a' segéd-
gondnok megujíttathatik minden ötödik évben, de a' 
többi világit csak a'halál újítása, annyival inkább, 
mert a' többbinek újítsa csak zavart 's költséget 
okoz, hasznot pedig nem, — de meg nekünk em-



bereknek, köztapasztalás szerint, nem is igen 
van miből ujítni őket. — íme igy az egyházme-
gyén is meglesz kevesebb teketoriával,zavarral és 
költséggel mind a' képviselet, mind a' tisztújítás. 

3) Legyen képviselet 's tisztújítás az egyház-
kerületi gyűlésen, azaz, itt előre kimondom, hogy 
az ekklézsiák képviselő tanácsaik szavazatával 
választott superintendens és fögondnok halálukig 
hivataloskodjanak, mert e' nagy hivatalokra, bár-
mi választási viszketeg legyen is bennünk, nem 
sok embert találunk. — Kimondom azt is, hogy 
már e' gyűlésnek nem lehet elhatárzó szavazattal 
biró tagja minden pap, legtöbb azért , mert távol 
lakik e1 gyűlés helyétől 's nincs módja ide utaz-
gatni, — mások pedig azért, hogy amazoknak ne 
praejudicaljanak, — noha jelen lenni 's illedelmesen 
beszélni e' gyűlésen szabad minden papnak és vi-
láginak is. — Ez hát, mint a' melly bizonyos te-
kintetben törvényhozó és igy zsinatot pótló gyű-
lés , legyen szoros értelemben vett képviseleti 
gyűlés, azaz, minden egyházmegyék küldjenek 
a' senioron és segédgondnokon kivül az egyház-
megyén, mint képviseleti gyűlésen, talán három 
évre választott két vagy négy követet szükséges 
utasítással, és mérsekelt úti költséggel, kik a1 su-
perintendens és fögondnok elölülésök alatt tanács-
kozzanak "s határozzanak. — Nem kell ezeken 
kivül külön egyházkerületi assessor, mert igy 
minden pap 's minden világi, mint egyházmegye 
küldötte, ha érdemes reá, assessoroskodhatik ott, 
's meglesz mind a'képviselet, mind a'tisztújítás 
az egyházkerületi gyűlésen is. 

4) Jer immár te is, szabad papválasztás, e' 
jelenkor bálványolt eszméje, hogy rólad is szóljak 
valamit. — E ' fontos, de még is igen elaljasított 
tárgyról daguereotyp modorban igy Írhatnék: sza-
bad papválasztás — szabad papválasztás, — melly, 
ha megmagyarázod, ezt teszi: a' híresztelt szabad 
papválasztás többnyire minden inkább, mint sza-
bad választás. — Van-e ugyanis ollyan ekklézsia 
széles Magyarhonban, mellynek minden tagjai 
minden magyarhoni, sőt csak egyes egyházme-
gyei minden papot csak külsőleg is ismernék, hogy 
igy azok közöl szabadon és jó lelkiösmerettel vá -
laszthatnának ? — Azonban illö-e, tanácsos-e egy 
ekklézsiaért az egész honi, vagy csak megyei 
papságot is mintegy áruba bocsátani 's ez által a' 
népet még inkább megerösítni azon együgyű 's a' 
papságot lealacsonyító hiedelmében, hogy ők pa-
pot kapnak akármennyit? — És ha látni tudsz, 
nem-e azt látod, hogy mint mindennemű válasz-
tásokban, ugy a' papválasztásban is, még a' leg-
híresebb ekklézsiában is, egy-két ember a' vá-
lasztó vezér , 's a'többség ennek gépe, — kik 
vagy régi tanulótársukat, vagy más valakit, de a' 
ki velők valami összeköttetésben van, vagy még 
ezután várnak vele valami különös összekötte-
tést, választatják a könnyen csábítható néppel 
papjoknak , mitsem nézvén ennek papi tulajdon-

ságaira ? — Megy aztán, mint már tapasztaltam, 
egész éven által a'beszéd, rostálgatás, evés, ivás, 
járás, kelés, a' szent ekklézsia költségén, mígnem 
végre vagy Tiszán-, vagy Dunántúlról odabüvölik 
a' számukra különösen termett's különös massából 
formált papot, mintha bizony közelebbről nem ta-
lálkoznék hozzájok való, — 's fájdalom! csak ha-
mar észreveszik 's sajnálják csalatkozásukat. — 
Van-e itt szabadság, sőt nem gúnya-e ez a' sza-
badságnak? Minek ekkor képviseleti kormány, 
ha e' fontos tárgyba sem tanácsával 's vezérlésé-
vel, sem rendelkezéseivel beleavatkozni nem akar? 
— sőt nem-e vétkes az a' kormány, melly sem a' 
nép ebbeli fcktelenségeinek 's kicsapongásainak 
törvény által korlátot vetni, — sem az elöbb-lép-
tetés által az érdemet jutalmazni, a' jobbra töre-
kedést fölgerjeszteni 's nevelni, — sem a' vallás 
fényét annak érdemesb és tudósb hirdetői által a' 
nevezetesebb ekklézsiákban emelni nem akarja ? 
— Hiába mondjátok azt, hogy a szigorúbb cen-
sura után minden pap egyenlővé lesz, és igy 
megengedhető a' szabad-választás, mert a' ta-
pasztalás ez elméleti kegyes óhajtásnak eílene-
kiált, 's azt mondja, hogy bár mindnyájunkban 
csak részszerint van az ismeret, de néhányunk-
ban még is kisebb részben, — bár mindnyájan 
sokakban megesünk, de néhányan még is többek-
ben. — Legyen hát szabad, de ne féktelen v á -
lasztás, legyen szabad-választás törvény korlátai 
között, és ha csekélyebb dolgokba beleavatkozik 
az egyházi kormány, akkor e'legfontosabbra néz-
ve magát ne nullificálja egészen. Mikor pedig azt 
hallom , hogy az ekklézsia szabadon híhatja 
ugyan, de szabadon nem bocsáthatja el papját: 
akkor minden komolyságom mellett i s , mindig 
nagyot mosolyodom, mert, akármint magyaráz-
gatjátok e' nagy anomaliát, azt józan ész össze-
egyeztetni soha sem tudja, a' tapasztalás pedig 
kineveti. 

Figyelmet érdemel itt az, hogy Csel. I: 23— 
26 szerint Mátyást és Barabást az apostolok can-
didálták inkább, mint a1 nép, mint nem régen e' 
lapokban állítatott, 's a' candidáltak közöl válasz-
tottak a' jelenlevők. Titus pedig maga rendelt 
városonként seniorokat, azaz, papokat Tit. I: 5. 
confer, 2. Tim. II: 2. — Csel. XIV: 23 szerint is 
minden gyülekezetben seniorokat az apostolok 
választottak, — a' nép csak megegyezését nyil-
vánította a' választásban, több szentirásbeli helyek 
szerint. — A' honnan Pál boldogtalan idő jelének 
és a' népnek az igaz tudománytól való elfordult-
ságának 's fülviszketegségnek tartja, ha a' nép 
az ö tulajdon kívánsága szerint gyűjt tanítókat 
magának, 2. Tim. IV: 3. — Hiába emlegeti itt a* 
bölcs elöljáró, mint ezt a' folyó évi Társalkodó 
10-dik számában is olvashattuk, 1. Sám. II: 35 
ezen szavait: Támasztok magamnak hivséges pa-
pot, ki az én kedvem és akaratom szerint cse-
lekszik: mert e' szavakat nem a' változó-kedvü és 



akaratú nép szájába, hanem a' változhatatlan Is-
tenébe adja a' próféta. — Válaszszon hát a' nép 
szabadon papot azok közöl , kik hozzá kívánkoz-
nak , és kiket a' kormányszék is odamehetésre 
méltóknak itél, — de ne csatangolja be, szabad-
választás szine alatt, az egész hazát, — nerostál-
gassa sorba a' papokat, és számára ne bocsátas-
sék áruba, akarata ellen, mint valami olcsó por-
téka, az egész papság. Lásd Gelei can. XXII. — 
Komjáti Cl. II. c. VI. Cl. III. c. 27. 28, 29. 

Hogy a' szerkesztőségnek többször ne alkal-
matlankodjam, és a' postabért kíméljem, akartam 
ez alkalommal irni a' papi öltözetről, figyelmezte-
tésül azoknak, kik akarják, hogy a' pap ne külön-
nemű, hanem hallgatóival egyenlő ruhában járjon, 
melly ruha hogy millyen lenne, azt könnyen kita-
lálhatják a'bölcsek, — holott, véleményem szerint, 
igen illő és hasznos a' papnak ollyan öltözetben 
járni, hogy külsejéről is megismertessék mindenütt, 
hogy ö pap ; — akartam lerajzolni, minő különös 
látvány a' mai togátlan és féktelen világban ka-
thedrában ünnepi gyülekezet előtt látni egy legá-
tust vagy supplicanst hosszú szakállal, mezítlen 
nyakkal, vagy pongyolán kötött, hosszan lelógó 
nyakkendővel, szük 's begombolatlan frakkban,'s 
csíkos pantallónbanj kit a' nép, rövid 's értetlen 
szónoklata alatt, nevetkérezve tollszedö zsidóhoz 
haszonlítgat; — söt akartam értekezni arról is , 
hogy mivel a'nép a' vallás tárgyait jobban, bőveb-
ben 's rendezettebben magtanulhatja a' jól kidol-
gozott vasárnap délesti katechisatiókból^ mint holmi 
szedett-vetett predikátziókból: azért, nem hogy 
eltörleni kellene a'katechisálást, hanem még a' 
levitákkal is kellene olvastatni felsőbb helybeha-
gyás szerint kidolgozott 's kiadott katechisatiót, 
- de nem Hunyadiét, — nem arra nézvén, hogy 
emberölö-e vagy nem, mint egyszer e' lapokban 
említtetett, hanem inkább arra, hogy épitö-e vagy 
nem a' jó katechisálás: de mivel e' tárgyak a'fen-
tebb írottakkal csak annyiban egyeznek, a1 meny-
nyiben ezek is az újítási tervezetek közé tartoz-
nak, azért ezeket ez alkalommal elég legyen csak 
megemlíteni, rólok 's még sok másokról bőveb-
ben talán más alkalommal. 

C s i k P é t e r , 
reform, lelkipásztor. 

Szellemi találkozás Nemet János 
papkeszii ref. lelkészszel. 

Atyámfia az Úrban ! Végére akarok járni j e -
len Egyházi Lapunk 18-d. számában közlött czik-
kednek, azért elsőben is a' végén kezdem. 

Reményled, hogy az általad itt mondottak 
megteszik ohajtott hatásukat. — Nem tudom, mi 
hatást óhajtasz, de fölteszem a' legjobbat, t.i. ezt, 
hogy eszme-cserét, harezot akarsz a' szent igaz-
ság nyereségére, diadalára, — és e' hatást rám 
megtették soraid: ám harczoljunk! 

Köszöntésül engedd sajnálatomat kifejeznem 
rosz lábon — vagy is inkább lábakon — állásod 
iránt. Tudhatod, bajtárs! hogy a' vívónak csak 
egy lábára kell nehezkedni (balnak hívják, de e' 
végre ez az igazi); teszem ez eszmeharezban 
volna e' láb, e' basis a" jogosság: ám te négy 
lábon indulsz, mondván: ,,A' szerint jó akármelly 
törvényes végzés, a' mint tárgya általában: 1-sö 
láb: lehető, 2 -d . szükséges, 3 -d . czélirányos, 4 d. 
több hasznot, mint kárt reményltetö. Ezt az álta-
lad tapodott képviseletre alkalmazva, első lábodat 
magad fölvetted s visszahúzod, bevallván ennek 
lehetőségét: a' többi hármat, Isten segedelmével, 
majd én elverem, hogy hasra essék oktalan okos-
kodásod. De elég a' képes beszédből, képtelen 
állításaid ellenébe: lássuk egyszerűen okaidat! 

1-sö < kod a' képviselet ellen az, hogy szük-
ségtelen, mert a' mostani egyházmegyei igazga-
tás ellen nem ment még panasz az e.kerületre 
De ugyan kérlek, hogy is mehetett volna ? — Tán 
a' nép panaszkodandott, mellyröl te olly kevés 
értelmet tész föl, melly — oh fájdalom! — igaz 
is, hogy nem tudta, mikép igazgatják, 's a' mi 
roszabb, nem is gondolt elidegeníthetlen önkor-
mányzási, rendezési, társadalmi szent jogai ke -
zelésével, vagy inkább zsarnoki lábbal tapodta-
tásával?! — és épen ezen lethargiából szükség 
fölélesztetnie a' képviselet által. — Vagy a' köz-
lelkészek panaszkodtak volna? hisz ezek a1 szó 
teljes értelmében — kizárattak az egyedül létező 
consistorialis gyűlésekből; nekik az egyházme-
gyén szavuk nem volt, — később csakugyan 
kezdtek nagy alázatosan megszólalni, de a* ki 
közölök — nem mondom panaszszal — bár csak 
szerény, halk-javasló szóval mert elöjöni: izga-
tónak, rebellisnek, Pesti Hírlap- olvasónak, tractus 
mételyének, csendháborítónak, megfenyítendönek 
korholtatott, békés életre, nyugalomra utasíttatott 
egyh.kerületi jegyzőkönyvileg. Uraim! ezek té -
nyek, igen fris emlékezetünkbeniek! — Azt végre 
csak nem kívánod, Atyámfia! hogy az asztalmel-
lékiek, a' eonsistorialisták panaszkodjanak, az 
egyedül jogosak, a' lelkészi — úgynevezett-— jó 
állomások boldog birtokosai és osztogatói. 

Formális vádlevél, panasz, kérelem ezerek 
aláírásával, terhes petitio nem ment hát kerületre 
az eddigi egyházkezelés ellen: hanem midőn el-
jött az óra, midőn a' mérték csordultig betelt: 
emelkedtek szózatok, — mért nem hallhatád őket, 
német atyámfia !? Magyar szavak, értelmesek, 
ellenállhatlanok voltak azok; a' tatai nagy-gyü-
lésen emelkedtek azok, mellyekben abnormis á l -
lásunk, a'rom. kath. egyháztól elszakadás okaival 
homlok-egyenest ellenkező eredmény, pápa ural-
kodása helyett superintendensi önkény, szóval: 
mélységes sülyedésünk és ebből kiemelkedheté-
sünk jogos, könnyű, czélszerü, idves úta szívre-
hatóan emlegettettek, csak néhány jelesek á l -
tal az igaz, mert csak egyetlen egy ellenkező 



knkkanás nem hallatván, hallgattak az ügy szá-
mos barátai is, 's ugy szólván, harcz nélkül h o -
zatott meg, vagy született, szerinted, amaz idves 
és igen egészséges határzat, mellyben a' képvi-
selet elvileg elfogadtatott, részletes kidolgozása 
választmányra bízatván. — Te most, atyafi! mert 
eszedbe nem fér, mint jött ez eszme létre, bűn-
ben fogantatottnak, erőszak gyermekének rágal-
mazod illetlen szavakkal!—Ám kövesse, eredeté-
ben is, idvezítönk példáját ezen olly annyira idves 
képviselet! —Vannak még e' pontban néhány szép 
és igaz, de tenmagad ellen bizonyító szavaid, 
mellyekben a' jó törvényt alólról eredendőnek, 
közönség szükségeiből^ véleményéből hozandó-
nak állítod. Lásd, Af! azért nem jöhetett ám a' 
nagy közönségtől a' képviselet indítványa, mert 
— megkülönböztetésed szerint — földiről hullott 
r á , — és hogy ez többé igy ne legyen, azért 
szükséges a' képviselet; igenis, közönség szüksé-
géből hozassék a' törvény, és hogy azt kitudhas-
suk, azért szükséges a" képviselet Megmondom 
én, még mért szükséges a' képviselet? Azért, 
mert a' régi mód szerint kormányozni nemcsak 
jogsértés, de lehetetlen is. — Örökké panaszkod-
tok ti, ti! az újítás megrögzött ellenezöi! „az 
egyházi végrehajtó halalom erőtlensége" ellen, 
miszerint hiába hozatnak a' határzatok, nincs ki 
megfogadja, teljesítse, tisztelje őket: igen, mert 
sine nobis de nobis hozatnak! Csak ott lehet, Af! 
foganatosítni a' törvényt, hol az a1 többség aka-
ratának emanatioja, mellyet hogy megérthessünk, 
hogy végrehajtható, hogy érvényes törvényt hoz-
hassunk, hogy minmagunkat kormányozhassuk: 
azért szükséges a' képviselet. — De azt mon-
dod, Af! 

2 - o r , hogy czéliránytalán a1 képviselet, — 
és itt igazgatás, utasítás azon két szó, mikkel leg-
inkább veszödöl. Én veled sokat nem vesződhe-
tem, azért halld röviden szavaimat! 

Én ugy tartom, hogy gyűlés — rendszerint— 
nem igazgat sehol, — van collegialis szerkezetű 
igazgatóság: de gyűlés, még maga az országgyű-
lés i s , csak törvényt hoz, mellyel aztán igazgat 
a ' kormány. Itt az egyházban is, bármelly g y ű -
léseink nem administrálnak, csak meghozzák a' 
szabályokat, mellyek szerint történjék az admini-
stratio, és számot vesznek az administratioról, — 
ezt tenni jogos és képes bármelly gyűlés. 

Te, Af! ugy beszélsz e' tárgyban, mintha 
minden gyülekezet követei egy-egy esperesül és 
segédgondnokul küldetnének az e.megyére. Én is 
tudom, hogy nem minden lelkész esperesnek 's nem 
minden ref. keresztyén ember segédgondnoknak 
való: de nézd meg csak a' képviselet tervében 
(e ' Lap 14-d. számában) a' pontokat: ugyan nem 
tárgyalhatni-e azokat gyülésileg, 's nem épen 
gyűlésben czélszerü-e azokat tárgyalni? — Te 
sokalsz 50—60 embert egyházmegyei,kis-szerü, 
könnyű ügyekkel foglalkozó közgyűlésre: ország-

gyűlésen a' legjelesebb követek 5—600-at ohajt-
nak országos tárgyak, nagyok és nehezek meg-
vitatására. 

Az utasítás-adás philosophiája röviden ebből 
áll, hogy a' kik képviselőt küldenek, arra bizzák 
akaratuk kijelentését, — megmondják, mit képvi-
seljen általában,— mint? az az ő dolga, — részle-
tenként mit szóljon ? az az ő dolga, — rá bizatik 
csupán az elv, annak alkalmazása, védése, kivi-
tele,—a' szavak: mindaz övéi. Ez okvetlen szük-
séges, ez könnyen kivihető nálunk. Ugyanis, az 
egyh.megyei vagy kerületi gyűlésen tárgyalandó 
pontok nevezetesbjei előre adassanak tudtul a' 
gyülekezeteknek, minket érdeklők levén a' mi 
szükségeink, 's véleményünkből eredendő levén a' 
törvény, mit hoznunk kell rájuk: igent vagy nemet 
csak tudandunk azon kérdésekre mondani, bár -
milly együgyűek legyünk. — Node te, Af! igen 
értetleneknek tartasz minket: igen igen czélszerü 
dolog tehát, hogy értesíttessünk, és ezt teendi a' 
képviselet, melly által egyszersmind képeztetni, 
okulni, vezettetni, buzdulni 's általában az egyház 
szent érdekeibe fogunk vonattatni. 

Te azt mondod, Af! hogy neked sem igaz-
gatódnak, sem igazg.-társadnak nem kell, ki nem 
arra való: én pedig azt mondom, hogy én, mikor 
a' nép szemeinek gyógyítója, fölnyitója lehetek, 
vakvezető lenni nem akarok. — Lássa minden 
önnön szemeivel az utat, mellyen mennie kell, —• 
ismerje, tanulja, tudja a' nagy közönség saját 
dolgait, érdekeit, jogait, 's élvezze ezeket békén, 
öntudatosan! — és ezen czél elérésére csak az 
idves képviselet egyedül czélirányos. 

Végső és legsúlyosabb vádad a' képviselet 
ellen az, édes atyámfia! mikor ezt veszedelmesnek 
mondod. „Mert az egyh. kormány idealitása 's az 
iránta való tisztelet mindjárt elvesz, mihelyt a' 
kormányzásban aljasb, műveletlen néposztály osz-
tozik, miílyenből lennének jobbára a' falusi gyü-
lekezetek világi képviselői", igy okoskodol te! — 
én pedig azt kérdem ezek ellenében: tudod-e, Af! 
mi az önkormányzás, és hogy ehez minden sza-
bad társadalomnak elidegeníthetlen joga van ? — 
Vagy nem vagyunk-e mi ev. ref. keresztyének 
köztársasági állásban egyházilag ? — Engedd 
ezt mindaddig hinnem 's hidd magad is, Af! míg 
egyházi aütokratorunkat testi szemeinknek ki nem 
mutathatod; — ö mondotta, ki az égben van, ki 
nekünk egyedüli fejünk , hogy mi mindnyájan 
atyafiak vagyunk, sőt még az egymásközti nem 
olly igen jelentő czímezéseket is ö tiltotta meg 
(Máté XXIII: 8). „A ' ki legnagyobb ti köztetek, 
ollyan legyen, minta' ki legkisebb, és a' ki fő,ollyan 
legyen, mint a' ki szolgál" (Lukács XXII: 26), azt 
mondja Jézus.—Tisztán látom már, Af! hogy te fe-
lejted, miszerint ev. r. keresztyén vagy,csak az nem 
megy ki fejedből, hogy pap vagy, pedig e' kettőt jó 
értelemben igen meglehet egyeztetni; pedig nálunk 
klerikus és laikus megkülönböztetés nincs, és mi-



Icor a'falusi gyülekezetek értelmi állását ócsárlod, 
magadat is ócsárlod, mert magad is tagja vagy 
egynek azok közöl, 'sha van tiszted tanítni azokat 
kiktől e' végre választattál: bizonyosan bűnöd is, 
ha ök még is értetlenek, felvilágosílatlanok a' rá-
jok nézve igen érdekes dolgok felöl. De hiszen 
e ' bűnben csak ez ügyben is—fájdalom! — va j -
mi sok társaid vannak. Szűnjünk meg, atyámfiai! 
a* népet csak teherhordozónak tekinteni, vállaira 
csak kötelességeket súlyosítani: a' jog, az egyház, 
mi lelkészek mind az övéi vagyunk. 

Sokat beszélsz te még, Af! arról, mért vesze-
delmes ez az ártatlan igénytelen képviselet, — de 
míg csak ezek lesznek okaid, mellyeket elöso-
rolál: ugy hiszem, senkit meg nem gyözesz állítá-
said igazsága felöl, 's azokat bálran nevezhetjük 
be nem bizonyított ráfogásoknak, — legalább is, 
keményebb kifejezést is használhatnánk pedig. 
De csak ugyan a' sok veszedelem közöl,— hogy én 
is segéljek neked bizonyítani — ím bevallók né-
mieket: — 

Igenis, veszedelmes az egyházi képviselet, 
mert jaj tinektek, ordináló, candidáló, visitáló 
holtig hivalaloskodni akaró, ajándék-zsaroló espe-
resek ! — ezenlúl mindez nem leszen így. 

Jaj tinektek is, rosz készületü, tudatlan, világ-
tól elmaradt, chartás közlelkészek! theologicum 
meritummal, azaz: esperes- vagy assessor-leány 
nőül vevésével többé nem boldogulandolok, 
azaz, minthogy kenyérért — még pedig fehérért 
— követitek Jézust; a1 nektek legnagyobb ín-
ségbe, a' csak fekete kenyeret adható ekklézsiák-
ba esendetek. 

Jaj tinektek, tekintély-féllök! kik a' gyülekezet 
testületéből magatokat kinötteknek vélitek: Ön-
kénytek, gőgötök, uralkodás-vágyatok, mint 
megannyi „élősdi mohák és gyöngy-ágak" a' fáról, 
levágatnak. 

Jaj végre tinektek is, ama hajdani — egész 
gyűlésnek hatalom-szóval imponáló — „csak irja 
nótárius uram44 féle segéd- és főgondnokok 's su-
perintendensek! — erőtök, melly árthatna, nem 
lesz, mert ott igazság ül a' trónuson, hol az áldott 
képviselet országol. 

És ezzel, azt tartom, elég is részemről ez út-
tal. Tisztelt újító társaim — ha jónak és szüksé-
gesnek látandják —, reményiem, többi képviselet, 
ellenes állításaid megvitatásától nem fogják tillani 
fáradságukat. Isten velünk! 

E g y ú j í t ó . 

Felszólalásuk a' dunántúli ref. fő-
iskola i>a|inöveii«lelieinek az őket 
érdeklő némi ^yavm<«ítá«ok ellen. 

Mindeneket megpróbáljatok, és a' mi 
jó, azt megtartsátok. 

B i b l i a . 
Szent könyvünknek ez alapelvét tartjuk sze-

meink elölt akármiféle munkásságinkban, activ 

vagy passiv legyenek bár azok. Ez alapelvet 
tartjuk elöltünk vezérfonalul akkor is, midőn u j -
ság-lapjaink, különösen a* Prot. E. és Isk. Lap 
ezerágú labyrintjaiban buvárkodunk. Mert a* né l -
kül bizony nem tudjuk, hová ragadtatnánk téve-
lyedve gyakran törött és töretlen utakon, ha lá -
baink alá nem vigyáznánk 's az öneszmélet t isz-
tább világánál utunkat 's kalauzunkat föl nem is-
mernők. Mivel nem vagyunk inár gyermekek 
többé, hanem kívergödve némileg a" lelki nyo-
matoltság, a' szellemölö passivitas bilincsei alól, 
mellyek alatt iskolai pályánk hosszú során eddigelé 
tehetlenül veszteglénk, már mint megélemedelt 
Iheologusok (?), miként egyik tanárunk megjegy-
zé, saját lábainkon járni, minszemeinkkel látni, 's 
tulajdon eszünkkel gondolkozni tanultunk. Igy 
tanultuk meg a* tárgyakat minden oldalról meg-
vizsgálni előbb, mint mielőtt ítéletünket arról e l -
mondanók, 's nem fogadni el mások Ítéletét addig, 
míg saját szemeink elölt is a ' fehér fehérnek, a* 
fekete feketének nem látszik. Legyen professor, 
kinek szavait halljuk, szavait az igazság mérle-
gén előbb megfontoljuk, és ha a'józan ész 's tiszta 
m-eggyözödés mérlegében is megülé az igazság a' 
túlsúlyt, elfogadjuk, 's a' kiismert igazságot sajá-
tunkká tesszük; — legyen újságlap, vele hason-
lóan bánunk; —legyenakármi bennünket érdeklő, 
annak tisztán kiismerése végett lámpául 's vezér-
fonalul a1 fenidézett sz.-írási elvet használandjuk. 

Illy szempontból mérjük és fontolgatjuk az 
elöltünk fekvő Prot. Lap minden betűit i s , — és 
míg fontolgatunk, örömmel vesszük észre, hogy 
fontolva haladgatunk. De épen ezért is, esett s a j -
nosan Török atyánknak nem érdemlett meg-
rovása, midőn bennünket, tanárunk után ítélve, 
kit mi szivünkből szerelve tisztelünk, a' Prot. Lap 
17d. számában kanonisfáknak, episcopalismus- 's 
traditiókhoz hajlandóknak kürtölt ki, 's kövelke-
zéskép ollyanoknak, kik a* püspök szent elési ha-
tárzat mellett buzgunk: miért is félőnek nyilat-
koztatja, hogy a* tervezett presbyteri egyház-
szerkezet- 's képviseleti rendszerből misem less. 
Sajnáljuk Török atyánknak felölünki elhamarko-
dott kora ítéletét, 's annyival inkább sajnáljuk, 
minthogy mi a* rólunk tett ítélet ellenében egé-
szen máskép érezünk és gondolkozunk; melly é r -
zés és gondolkozás irányában akarunk csak hit— 
tani és egyházkormányzási elvekre is taníttatni. 
Ez érzés és gondolkozás nyomán indulva ki, azt 
sem hisszük, hogy szerelve tisztelt Stéky taná-
runk a1 püspökszent elési határzat mellett azért 
emelt volna szót, mintha ő túlzó kanonista, epi-
scopalismusra vezető, tradiliókat terjesztő 's tudja 
isten minő új felekezet-alapító volna. A' mit mi 
nevezett tanárunk érdekes czikkéböl figyelmes 

*) Maié 2 3 . 8, 9. Senkit e' földön atyátoknak ne nevez-
zetek, mert egy a' ti atyatok, a' ki mennyben vagyon. 
Ti pedig minduyájan atyafiak vagytok. 

T ö r ő k . 



átolvasás után kiveheténk, csekély véleményünk 
szerint, nem volna egyéb, mint azon chimaericus 
képek eloszlatása, miket némellyek a' kömlödi 
püspökszentelési határozatra nézve olly rémesek-
nek gondolnak. Mert, hogy a' kömlödi gyűlés 
csakugyan számunkra püspököt szentelni, 's e' 
fölszentelési czerimoniás szent ünnepre, mivel ez 
máskép meg nem történhetnék, épen e' végből 
fölszentelő püspököt híni akart volna, ezt nem 
hisszük, nem akarjuk hinni, És ha még is e'czélra 
nézve történt volna a' határozat: ugy mi is biz-
tosan reméljük, miszerint Török atyánk szavai-
ként, a' fölszentelésre meghívandó superintendens, 
mint igaz protestáns, a? puseyismus terjesztése 's 
erősítése végeit egy lépést sem teend Komárom 
felé. Illy értelemben mi sem teendünk egy lépést 
sem, — illy értelemben mi sem szentelendünk 
püspököt,'s az illy értelemben fölszentelt püspököt 
nem ismerendjük elsuperintendensnek. Mi a1 tiszta 
evangeliomi tudományt tanuljuk, mi az evangeliom 
hűséges sáfári 's az evangelioinon alapult vallás lé-
lelusmeretes szolgái akarunk lenni: ennélfogva le 
minden puseyismussal! —mi semmit nem szente-
lünk, mi nem szentelünk még püspököt sem, — mi 
nem ismerünk kanonokat, nem ismerünk traditiokat, 
nem ismerünk episcopalismust, 's nem ismerünk 
hierarchia-ordinist: hanem a' ki köztünk első akar 
lenni, szolgáljon az utósónak. De söt tiszteljük 
Wimmer rokonunkat, ki az evangeliom mellett — 
habár néha túláradozva is — buzog, — tiszteljük 
Dobos ura t , ki tudománya világával új fényt 
áraszt, a' nem kis részben még homályos vallási 
tárgyakra, — szeretjük Török atyánkat, ki a' pu-
seyismus ellen 's az evangeliom tisztasága mel-
lett, olly szent lelkesedéssel harczol, — pártoljuk 
Széky tanárunkat, kitől a' traditiók ellen ezt ta-
nulók: „a' traditiók vagy megegyeznek ai' sz.-
irássál, vagy nem; ha megegyeznek: nem szük-
ségesek:i ha pedig meg nem egyeznek: semmi áron 
el nem fogadhatjuk őket" Ennélfogva kijelent-
jük a' prot. világ előtt, mikép a' dunántúli ref. 
anyaiskola papi növendékei Széky tanár úr által 
nem olly hittani's egyházkormányzási elvekre ta-
níttatnak , miszerint a' püspökszentelési határo-
zat mellett buzognának; — kijelentjük, hogy igen 
hamis «' tudomány, mellyet szerzettek azok, 
kik vélik, hogy túl a? Dunán nagy hajlam van 
az episcopalismushoz és tradiliókhoz: miért is 
nem félő, hogy a' tervezett presbyteri egyház-
szerkezet 's képviseleti rendszerből mi sem /ess.*) 
Pápán, tavaszutó 18-dikán 1845. a — w. 

*) A' püspökszentelés fölötti vitákban, soha, sehol nem 
szóltam a" dunántúli reform, főiskola papoövendékeinek 
hittani 's egyházkormányzási nézeteikről, sem azt nem 
mondtam , miként taníttatnak, mert mindezeket nem is-
merem. Ok nem voltak a' kömlödi gyűlésen, azóta is az 
intézkedő kormányba nem folytak be, a' kánonkönyvet 
is közölök többen vannak, kik nem látták, mint kik lát-
ták; ók csak készülnek 's képeztetnek hatni, munkálni 

Alsó-boi*so<lt egyházmegyei köz-
g y ü l é - e . (Vége.) 

8 ) Helyváltozások. Egy, kevéssel a' gyűlés 
előtt halál által megürült egyháznak megenged-
tetett az özvegyet feles káplánnal megtarthatni; 
más, szinte halál álial megürült egyház bonyoló-
dott körülményei miatt a' hely szinén kénysze-
rülvén papot híni, ez egy kis zavart okozott; 
és mivel a' gyűlés látta, hogy az ebből, és még 
egy más lelkész önkénytés lemondásából eredhető 
helyváltozásokat most elintézni lehetetlen: tehát 
meghatározta, hogy az e.kerületi gyűlést meg-
előző napon, Miskolczon ismét e.megyei gyűlés fog 
tartatni; — és hogy ez ne kisgyűlés legyen, 's 
fentebbi határzatát felforgatni ne láttassák, meg-
határozta azt is, hogy arra, nem mint eddig elnöki 
körlevél által csupán az ülnökök, hanem ezennel 
mindenek meghívalnak. Bizony csak kisgyűlés 
lesz az, de hiszen nem is arról volt szó, hogy 
kisgyülések ne tartassanak, mert azok néha el-
kerülhellenek, hanem arról, hogy a'közgyűlés 
jegyzökönyvei ne kisgyülésen hitelesíttessenek. 
Egyébiránt a' helyváltozásban eddig minden ren-
dén ment, 's hisszük, a' kisgyülésben is rendén 
menend, csak a' v—i egyházra térünk még visz-
sza külön czikkben. 9J Kijelölési vizsgálat. Né-
gyen álltak ki a' szinre, kettő közölök bekebe-
lezletett, egy a' vizsgálat alatt bizonyos okból 
megbetegedvén, rajta át nem eshetett, egy to-
vábbi készületre utasíttatott. Legyek rosz jósló, 
de ez utolsó aligha készen nem lesz minden tu-
dományokból a' miskolczi kisgyülésre. Még 
egy jegyzet ! Nekünk többszöri határzatunk 
van arról , hogy csak annyi egyed bocsát-
tassék vizsgálatra, a' mennyi alkalmaztathatik, 
hogy ezen esetben is az egyházunk kebelében 
szolgáltaknák adunk elsőséget, a' miben sok k ö -
vetkezetesség van, — és e' határzatunkat most 
éve ismét megújítottuk. Jó határzat-e ez, vagy 
nem, az más kérdés. Most ezen határzat felfor-
gattatok, mondjuk ki nyíltan, azért, mert a' kitű-
zött segédgondnok nevelője kívánt bekebeleztetni. 
Jeles ifjú, méltó, hogy akármellyik egyházmegye 
szeretettel karolja fel kebelébe: de még is, én 
ugyan, ha esperes volnék, senki fia nevelöjeért az 
évvel ezelőtt hozott, általam megerősített 's el-
nökileg kikiáltott határzatot olly sok szerényen 
emelkedő szavak ellenére meg nem dönteném. 
Nem arról szólok én, hogy miért kebeleztetelt 
be , mert részemről ugyan elvem volna az, hogy 
boldogot boldogtalant, kelet- és nyugot-Indiákról 
bocsássunk mindenkit vizsgálatra, és ki a' mérté-
ket legjobban megüti, annak adjunk helyet, — igy 
lesz egyházmegyénk a' jelesbek gyűlpontja: ha~ 

jövendőben, őket tehát a' jelenben sem kánonistáknak, 
sem episcopalistáknak, sem traditiók barátinak nem tar-
tom 's csak arra kérem, hogy ne is legyenek azokká. 
Igenis, egészen és épen másokra czéloztam, mint a ' 
leendő papokra. T ö r ö k . 



nem arról, hogy ha törvény, legyen törvény, azt 
egy rövid év multán ne favorizáljuk le. Nem is 
arról szólok, hogy nagyt. esperes úr, ha egy év 
alatt más meggyőződésre jutott, azt ne követhes-
se, a' többség bele-egyeztével ujdonan-új ha-
tárzattá is ne emelhesse: hanem azt mondom, 
hogy itt a' meggyőződés gyanús. Igenis, gyanús; 
elnöki szó pattanta ki, miért ellenzi az egyházme-
gye, 's kivált az ifjú nemzedék azilly jövevények 
bekebeleztetését, t. i. mert tapasztalás mutatta 
meg, hogy őket — ugy nevezett úrfi-káplá-
nokat — sok keservesen szolgá t, hét — nyolcz 
évi szegénységben még patkószögükböl is kifo-
gyott, szintúgy jeles egyének rovására tolja a' 
hatalmas pártfogás fárába. Ki is mondatott ez al-
kalommal, hogy törvényünk nincs, a' mi van is, 
ingatag, sőt elnöki szó mondá: ha akarom vem-
hes, ha akarom nem vemhes. — Két szerény ifjú 
állt reményés félelem miatt kevéssé halvány arcz-
czal a' vizsgálat alatt, várvák a' sentenliát. Ezek 
nem bocsáttattak vizsgálatra, mert köteleztetnek 
kimenni külföldi egyetembe. Olly ifjak ezek, kik 
főiskolánknak díszei valának; onnan két évig tartó 
iskolatanitóságra kijővén, a' sors, mellyel perbe 
szállni nem lehet, olly helyzetbe juttatta őket, 
hogy ha csak sóvár kezeik a' mindennapi tápot 
meg nem vonta gyomruktól, annyit ugyan nem 
gyűjthettek, mennyivel a' legközelebbi külföldi 
egyetemben időzhetnének. Mennének ők sze-
gények, de régen meg vagyon írva, hogy min-
dent a' mód tesz. Ha, időt és körülményt figye-
lembe nem véve, őket tovább is kényszerít-
jük: bizony még arra a* gondolatra kell jőni az 
embernek, hogy a1 jeleseket el akarjuk űzni, a' 
mint már sokakat el is üztünk. Határozat: Folya-
modjanak az egyházkerületi gyűlésre, hogy ne 
kényszeríttessenek kimenni. És ha az egyházke-
rület nem enged? Akkor elmennek más e.kerület-
be és se bajuk. Ez is tehát „ha akarom vemhes, ha 
akarom nem vemhes." 10) A' jegyzőkönyv fel-
olvastatott és hitelesíttetett, miután helyettes ősz 
elnökünk, korunkban a' magyar protestantismus 
védangyala, mint szintén nagyt. esperes úr is ér-
zékeny búcsút vévén a' már gyéren állongó gyű-
lés-maradványtól , — eloszlottunk. Jövő őszi 
közgyűlésünket Oszláron tartandjuk. 

Közlésemet egyszerű kérelmekkel zárom be. 
Az elsőt intézem nagyt. esperes úrhoz. Legyen 
szives az előre tudható, vagy általa indítványo-
zandó — péld. képviselet 'sa't. — tárgyakat gyű-
lésre meghívó levelében velünk előre tudatni, 
hogy azok, kik talán fontolgatni szeretnének, 
legalább egy pár órát szentelhessenek a'tárgyak-
nak. Másodikat a' közönséghez. Ne vélje, mintha 
e1 tudósítás viszketegből, vagy épen sértő szán-
dékból eredett volna: hanem ki ügyeinket figye-
lemmel kiséri, annak nem lehet nem óhajtani, hogy 
sok dolgok másképen történjenek, 's ez óhajtás szüli 
aztán, hogy a1 gyűlést egy kis bírálattal kisérjük. 

— Harmadikat világi urainkhoz. Országos-, sőt 
mondhatnók, világhírű férfiak ülnek asztalunknál, 
de ha prot. egyházalkotmány- és kormányzati 
jártasságukról kellene Ítélni, ugy inkább nem Íté-
lünk. Ne vegyék rosz neven egy hozzájok képest 
parányi porféregtöl, ha azt mondja: olvassák meg 
legalább e'nagy-becsü lapokat elsőtől utolsóig, és 
fogják tapasztalni, hogy mindjárt új világosság 
támad Izráelben. — Az utolsót a 'még nem léte&ö 
világi elnökhöz. Bárki legyen a' segédgondnok, 
tűzzön ki magának határozott irányt,mellyben mun-
kálkodni fog. Ez irány legyen, nem elhamarkodott, 
's ennyiben conservativ, de senki és semmi által 
fel nem tartható békés haladás, törvények és ha-
tárzatok iránti hűség, pártatlanság, szelíd türelem, 
visszásfelek közt az igazság határain belől békítő 
szellem, egyházak jogai feletti éber őrködés, de 
az egyház szolgáiról is meg nem felejtkezés. Ez 
irány hiánya szülte azt a' kimondhatatlan, kimagya-
rázhatlan valamit, mi e'gyűlésünket jellemzette.— 
Jelen közlésről csak annyiban állunk jót, mennyiben 
közérdekű tárgyat ki nem felejténk; — a' rend 
bizonyosan más volt. F e l f ö l d i . 

I s k o 1 a- 's n e v e i é s-ü g y: 
Reformált-fő iskolai dolgok. L 

Poenalitas. Nem személyes érdek, vagy viszke— 
teg, nem is irigység vezérli tollamat: a' szavak, 
mellyeket mondandok, tagadhatatlanok. 

Csaknem mindenref. főiskolában meg van azon 
ferde-irányu adóztatás, mellyel a' tanulók, szülőik 
rovására, sokféleképen terheltetnek. Többek közöl 
csupán egy iskolát emelek k i , mint általam leg-
jobban ismertet. Mellyik, azt most kíméletből, 
minthogy a* dologra ugy sem tartozik — de nem 
félelemből — nem mondom; majd ha fel leszek 
híva, bővebb daguerreotypjével együtt nevével is 
szolgálok. — Ezen iskolában minden bűntettnek 
fizetés — mint Chinában a' bambus — még pedig 
gyakran sommás fizetés a' vége , mert a' bebör— 
tönözöttek is a* börtönben töltött minden óráért 
egy pengő kr. lakbért fizetnek; pedig — meg-
czáfolására azoknak, kik ezen főiskolábani neve-
lést szelídnek és szabadnak mondják — egész 
triumphussal említem az ellenokokat, hogy t. i. 
igen gyakoriak az 50, 60, 100, 200 börtönórá— 
vali megtiszteltetések. Uraim! nem ez a' szabad 
nevelés. Fogjátok be hát szájatokat ezen főiskolai 
szabad neveléssel vádlói! Annyival inkább befog-
játok pedig, mert a' szóban forgó főiskola, hogy 
többé ne kénytelenítlessék — mint 1841-ben — 
megye börtönére szorulni, tavai ismét egy bör-
tönt nyert, keményen befalazott ablakút és szel-
lőllent a' XIX-dik század dicséretére. Vájjon k i -
gyó-béka nincs-e benne? Mindegy: a 'bör tön-
arenda szaporodik. A' két garasos adó itt Széche-
nyi előtt állott már, mert tudjuk, hogy 2 p. garast 
fizet, ki ünnepi isteni-tiszteletet mulaszt. — 



Ki illyen módon kényszeríttetik isteni tiszteletre 
menni, teszi-e az ott valami hasznosat, épül-e a' 
keresztyén vallásban ? Morális eszközzel inkább 
lehelne boldogulni: két garasos adóval itt csodá-
kat nem művelhetünk, pedig vajmi kellene ! mert 
korunkban a' vallástalanság, buzgalmatlanság, 
szemlátomást harapózik. Talán a' képviselet majd 
ad egy kis gyógyszert, legalább összébb hoz ben-
nünket. — Hanem vannak még többféle nem két 
garasos, de két, söt négy pengő forintos adók is, 
mellyekkel a' szegény szülék büntettetnek gyer-
mekeik hibáikért. Róluk magamnak listát nem ké-
szítettem , de nem is ide való volna. — A' sok 
könyveladásokról 's más önkénytes adóztatásokról, 
mellyek inkább moraliter tételnek, de physice 
liajla'r.ak be, elhallgatok, —mert személyeskedés 
nem czélom: a' kinek, nem meleg ne fújja. Csu-
pán azoknak kedveért, kik tán nem értenék, mily-
íyen forma azon önkény tes adóztatás, példát hozok 
fel — melly azonban lényül ne vétessék.*)— Egy 
professor, hivatalában apostoli buzgalmu, hatást 
téveszteni nem szokott hangján, elébe adja tüzes 
ifjú tanítványinak, milly szüksége legyen (neki,) 
az iskolának egy csinos és jó physicai mütária, 's 
megkéri őket, hogy arra szabad ajánláskép (!?) 
adózzanak, kitűzvén azonban, hogy egy pengő 
forinton alul ne méltóztassanak ajánlani. Az ifjak 
remélvén, hogy eminentiát kapnak a' physicából, 
— 2, 3, 5, 20 pengő forintokat,szülőik híre nél-
kül, de azok erszénye rovására nyakra-főre aláír-
nak. Ezen adók beszedési módjai többfélék: 
számtalanok a' szegény fizetni nem tudók sedes 
elébe állítatásuk és lehurogatásuk, sokféle czi-
mekkel illettetésök; — legközelebbi évek vala-
melyikében történt az is, hogy a" szüléknek mesz-
sze földre nyakukra küldetett a' büntetés-pénzi 
conto; — laval a' nem fizethetők kitillatlak az 
Iskolából, míg meg nem fizettek: miből az követ-
kezett, hogy voltak, kik azért sem fizettek, hogy 
maguknak egy pár heti vacatiot csináljanak 'stb. 

Ideje meggondolnunk magunkat: ne hagyjuk 
tovább egy két garas haszonért a'szülék panaszait 
hangoztatni fülünkbe, ne hagyjuk lötök fiaik fel-
szaporodott büntetés-pénzöket poenalilas czimü 
könyv, hydraulica 's több absurdumok és merő 
hazugságok neve alatt kikérelni; ne szenvedjünk 
kevés positiv haszonért lömérdek negatív, szelle-
mi kárt iskolai nevelésünkben! 

*) Mert a' szemHyfskpdpst mindenkor és mindenütt kerülöm. 

II. Juratus. Alig lehet valami Iealacsonyítóbb, 
mint az árulkodás, az a' kigyói czuszás-mászásr 
mellytöl undorral fordul el minden becsületes em-
ber. És ezen szép mesterségre praeparandiák 
vannak ref. főiskoláinkban. Ismerjük mindnyájan, 
kik ezekben tanultunk, a' juratusokat, collegiumi 
mü-nyelven:czirmosokat, kik a'tanulók közöl vá-
lasztvák, 's arra rendeltelvék, hogy deáktársaikat 
kígyóként mindenütt nyomozzák,'s az iskolai gyű-
lésnek, — melly szinte ezekből és a'professorok-
ból áll — feladják sokszor a' leggaládabbul. Cso-
dálom, hogy ezen hajdúi kezelésre emberek még 
most is találtainak, kik nem átallják a' velők egy 
iskola növendékeit — kiket szeretettel kelleneát-
karolniok — szolgalélekkel bevádlani, 's ezért az 
annyira káhogott professori kegyet megnyerni 
akarni. Professori kegyet, mondom, mert hol a* 
bünteléspénzek jó jövedelmet Ígérnek, kegyelni 
kell az ezt szaporító egyéneket. — Kérdem: kik 
benn az iskolában már illy alávalóságokra vol-
tak felhíva, és abban el is jártak, nem teszik-e 
azt majd a' polgári éleiben ? Hogy kívánjuk aztán, 
hogy az illyenek csak egy okos, egy szabad e s z -
mét fejtsenek is ki 's az isteni keresztyén vallást 
— melly a' lélek szabadságán épül — ha papok 
lesznek, tanítani képesek legyenek ? Örök rabszol-
gák maradnak's meghajolnak az arany borjú előtt. 
— Hiába mondjátok azt nekem, hogy erre n é -
mellyek kényszeritvék, mert ha legalsóbb isko-
láinktól a1 legfelsőbbig az a' gradus-os tekintélyes— 
kedés — melly sokszor a' legszebb lalentomot 
elkeseríti 's a' szelíemet lenyügzi — nem állana: 
megszűnnék a' tanulónak tanuló-fölötti uralkodás 
viszketege és öröme,'s hiszem, az illy lealázó hi-
vatalra senki sem vállalkoznék. Míg illyen intézvé-
nyeink lesznek nevelő-intézeteikben; míg meg-
nem szünendik a'szomorú torzsalkodást collegiumi 
aristocratia: addig iskoláink nevelési ügyével nem 
dicsekhetünk. Vájjon nem jobb volna-e, más fele-
kezetű iskolák példájára, idegen embert fogadni 
felvigyázóul, mint tanulót tanuló ellen huszítani!? 

Most, midőn a* képviselet elfogadása ' sa ' r e -
formok küszöbén állunk, vessünk iskoláink neve-
lési ügyére is egy keresztyéni pillanatot! mert 
ezen felhoztam két példa is bizonyítja, milly szar-
vas hibák rágódnak féregként iskolai nevelésünk 
okos inlézvények állal felvirulandó fájában. 

S z i l á g y i S á n d o r , 
Iíis-Igmándról. 

E i ú í i z e t e s i h i r d e t m é n y . 

A' Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
a' jövő félévben is folytatlalni fog. Félévi ára helyben, boríték nélkül 2 ft. 4 0 kr., postán 
boríték alatt 3 ft 4 0 kr. — Előfizethetni a'postahivataloknál, Pesten Landerer és Heckenast 
könyvnyomtató intézete ügyszobájában, Hatvani-utcza Horváth-ház 483-dik sz., földszint. 

A Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
24. szám. Negyedik évi folyamat. Junius 15. 1845. 

Sunt, qui scire volunt eo fiue tantum, ut sciant, — et turpis curiositas est; et sunt, qui seire volunt, ut scientiam 
suam vendant, — et turpis quaestus est; et sunt, qui scire volunt, ut sciantur ipsi, — et turpis vanitas es t ; 
sed sunt quoque, qui scire volunt, ut aedificeot, — et caritas est; et sunt, qui scire volunt, ut aedificentur, — et 
prudentia est. B e r n h a r d u s . 

TARTALOM: A' kötheni prot. atyafiak 1844. piinkösti gyűléséből. 
(Vége.) Dobos . — Képviselet. M e z e i Pál . — Szatmár 
egyházmegyei gyűlés. K. — Tolnai ref. egyházmegye gyű-
lése. P. J. — Mezőfóldi e.megye képviseleti közgyűlése 
F á b i á n I s t v á n . — Veszprémi ref. egyház-megye gyű-
lése. — Y — Trencsini psperesmegyei gyűlés. B a l o g h 
Laj os. — Komáromi egyházm. közgyűlése. K o v á c s J ó -
z s e f . — Kecskeméti ref. egyházm. közgyűlése. Ifj. V á r i -
S z a b ó S. — Belföld. 

A ' k ö t l i e n i p r o t e s t . a t y a f i a k 1 8 4 4 . 
p i i n k ö s t i g y ű l é s é b ő l . (Vége.) 

Hatszázig való volt jelen a' gyűlésben, fele a' 
hatszáznak pap és tanító, fele minden-nemü és szi-
nti népség. Először is alaptalannak jelenté ki a' 
többség némellyek aggodalmát, melly'szerint nem 
vélték tanácsosnak, hogy egy olly kevert gyűlés 
előtt némelly tárgyak fölött élő-szóval történjenek 
jobbra-balra vitatkozások. Ama vélemény, mint-
ha az efféle nyilt feleselések czélra nem vinnének, 
mintha tanácsosabb volna, az elméleti tárgyakat 
egészen mellőzve, a' gyakorlatiak fölött vitatkozni, 
szinte nem talált pártolókra. 

„Jobb ez így, — mond a' tudósító — mert ha 
a' gyűlést igaz keresz. szellem hatotta meg, nem 
tévesztheti el szerit és módját, mint kelljen egy 
illy kevert gyűlés előtt vitatkoznia; itt a 'tiszta 
emberi és igazság-szeretet a' föszabályozó. Ma már 
nem lidérczkedhetik ama hajdani tudós gőg, melly 
eddig a' nép fölött olly gyanús kezekkel gyám-
kodott. Legalább a' keresztyénség kezdete, melly 
az Írástudók gőzkörén keresztül tört magának utat 
a ' nép közé, és a'reformatio kezdete, melly a' 
gyertyát kivette a' véka alól, épen nem igazolja 
e' szűkkeblű aggodalmat. Titkolódzással már ma 
nem sokra megyünk az egyházban, az ó szövet-
ség előtti vastag kárpit, a'hierarchia haldokoltával, 
a' földig repedt. Nyíltan mindent, kivált az egy-
házban! meliyet századok óta nyom keményen 
a' vád, hogy benne épen a' tanitvány-sereg 
tartja vissza tudva az igazságot. Nehézség leend, 
annyi bizonyos, de mindezeken diadalmaskodik a' 
keresztyénség egy bizony örök szelleme; ma-
guknak azoknak, kik a' véka tetején állnak, kik a' 
hajdanta készült mohos hitbástyák szűk ablakain 

át dolgoznak az egyházi nyilvánosság ellen, meg-
gyült bajuk, hát nekünk hogy ne gyűlne meg ? 

Volt idö, mellyben nagyon hitte a' rationali-
smus, hogy a' dogmatika ősz bajnokainak rilkultá-
val, békés kifejlés utján alakuland meg az igaz 
keresztyénség, és nem ugy lön; ki ezt szeren-
csétlenségnek tartja, ám sirjon fölötte, ám hintsen 
hamut fejére: mi hisszük, hogy az igazság e' föl-
dön többnyire viharos rengések között született és 
születik meg. Igenis, atyámfiai! meggyült bajunk 
a' néppel, meg a' fönnálló egyházigazgatással, 
mega'puseyismussal,megaz óhitűkkel, meg kivált 
a' sok kényelmet leső rationalista pappal, ki kör-
mét vakarja, — nem bánja, ha a' hajó elsülyed is, 
csakö kenyerével kiuszhassék, meg a'sok új mo-
dorú criticussal, absolutistával, kik elrúgva maguk 
alól minden positiv deszkát és padlót, pantheisti-
cus kóró és szalma után kapdosnak! — És itt 
ember kell a' gátra !!! 

Ima után tanakodni kezdett a' gyűlés, egy ér-
tekezésben azt kívánván megmutatni: hogy a' ré-
gi hittan java és veleje megvan minden söprő 
nélkül a' keresztyénség tisztult fogalmában. Ez 
szent kötelesség a'régi hittan iránt kivált, korunk 
nem-papjainak irányában, kik a' régit nagyon e l -
szokták hanyagolni; illetlenség is volna azokkal 
együtt tartani, kik minden régi dogmát bolondság-
nak, kivétel nélkül, tisztelőit pedig kegyes ámitók-
nak nevezgetik: valamint ellenben azt sem lehet tő-
lünk kívánni, hogy a' régiség minden fonákságát, 
ugy, a" mint azt az öreg dogmatika — nem az írás 
— összeszőtte, Isten szava gyanánt tiszteljük. 

Igy, a' régi hittan, pietistieus szempontból, 
eredendő bűnével, harag-edényeivel, a' Krisztus 
vére által lett kiengeszteléssel, benne vetett hité-
vel, belőle áradt megigazulásával, megengedjük, 
nagyon hat a' komolyabb és borultabb lelküle-
tekre, kik kivált az emberi élet árnyék-oldalain 
legeltetik szemöket; hat a' térni indult nagy bűnösre, 
és átalában mindenkire kiben az érzékiség, fejlett ki 
hatalmasan. Ennyi igaz és evangyéliomszerü e' 
tanokban: hogy embernek szakadatlanul kell érez-
nie tökélyetlenségét, belőle ki kell kívánkoznia; 
igaz és evangyéliomszerü bennök az atyának t é -
kozló fija iránti jósága. E* tanoknak régibb Ösz-
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szeszerkeztése pedig erőtlen annyiban, a' mennyi-
ben a' hivők egész seregét e' nyavalyás útba szo-
rít bele idveségért. 

Tovább, a' régi hittan, mystikus szempontból 
tekintve, az ollyan lelkületű embereket, kik a 'va l -
lástól azt várják, hogy őket Istennel valami titkos 
érintödésbe hozza, a'szentháromság felöli csodá-
latos titkával, kivált Isten-emberével, megenged-
jük, hogy a' harmadik égbe ragadhatja, hol ők 
magába az Istenségbe átömölhetnek. Ennyi e' 
tanból igaz és evangyéliomszerü: hogy a' keresz-
tyénség több, mint puszta tan; hogy ennek meg-
váltója van, kiben a' keresztyénség mindegyik 
magasztos eszméje megemberülve láthatóvá lön 
Igenis, ha mindazt, mi a' trinitas dogmájában van, 
czáfolhatlanul meg lehetne mutatni az Írásból, ugy 
mindezt hinni tartoznék az okosság: de az újszö-
vetség szent szava a' fiút nyilván alárendeli az 
atyának; a' történet továbbá azt bizonyítja, hogy 
nem egyéb, hanem az egyházi atyák rationalismusa 
tolta a' trínitást a' keresztyén egyházra, csak 
azért, hogy a' szellemi igy feldarabolva megfog-
hatóbb legyen. *} 

Továbbá, a 'régi hittan mellett, egyházi szem-
pontból tekintve, századok tekintélye áll jót, annyi 
nemzedék benső meggyőződése szólal föl mellette, 
és valamint igen természetes dolog, hogy az egyes 
az egésznek, az egyház tagja az egyháznak alá-
rendelje magát, ugy van valami pirító e'kérdésben: 
hogy vájjon csak a' tizenkiienczedik század lön-e 
elhíva az öskeresztyénség tiszta megértésére, 
vagy nem ? Igenis, az efféle figyelmeztetések 
mindenkor óvatosokká tehetnek az itélet-kimon-
dásban: de az igazság előtt, melly czáfolhatlanul 
áll elő, mint kétszer kettőből a 'négy, semmi esetre 
az ajtót be nem csukhatják. A' mi kiválóíag az 
egyházat illeti, ezt a' keresztyénség csak egyet is-
merhet, melly a' Jézus szelleme által igazgatott kö-
zönség, és ez, mintillyen, már magában az egyház-
ban protestált, és protestálni fog az egyház minden 
hátralása vagystabilismusa ellen. A'keresztyén kö-
zönségnek keresztyén vallás és egy megváltó kell, 
de egy hitvallás, melly nem az élö közönség meg-
győződését fejezi ki, nem egyéb ábrándnál. Hogy 
pedig a' keresztyénséget csak az eddigi hitvallá-
sok birták volna kimerítni 's mihelyt az egyház 
többé nem ezen régi kapcsokkal szorítja össze a' 
bibliát és a' keresztyénséget; mihelyt a' keresz-
tyénség fölött nem egyház örködendik, — azonnal 
halomba dől: e kedvenczállitás bizony nagy hit— 
telenségre mutat. A' nagy erő, mit egynémellyik 
egyház orvosolhatlan sebeinek, régi fekélyinek 
elpalástolására ki bír ós ki szokott időszakonként 
fejteni, nem nagy erőség az egyház csalhatlan-
sága mellett. 

Végre tudomány szempontjából véve föl a' 

*) Ezeket tudnunk kell, hogy titeket ne kövessünk 's vala-
hogy ekképen ne tanakodjunk! D. 

régi hittant, mint rendszert, csodálásunkat érdemli, 
—másfél ezred óta, nagy szorgalommal és ügyes-
séggel lön ennek mindegyik osztálya kiépítve 's 
egy egészszé alkotva. De mit ér mind e' nagy 
szorgalom, ha lélektani, exegetikai és történeti 
alapállításai sok tekintetben ingatagok ? Midőn 
korunkban a' tudomány mély belátással vakolhat-
ván e' régi oszlopokat, szánakozó mosolylyal néz 
le a'józan-okosságra,mint valami nyomorult,földön 
csúszó féregre; mi is nagyon tudjuk, hogy maga 
a' józan-okosság nem egyéb valamelly kor egye-
temes kiképezettségének nyilatkozatánál, 's épen 
ennélfogva nem lehet csalhatlan, hanem jobbra 
tanítható és tovább fejleszthető. Ámde épen ezen 
éle tovább fejlődő okosság képes a való tudo-
mányt a' nyúlós scholastikától és sophistikától éle-
sen megkülönböztetni, — tudja nagyon, hogy nem 
valami pogány tejet szítt, hanem a' keresztyén-
ség elemein erősödött és serdült józan-okosság, 
's ugyan ennélfogva vallja tulajdonának a' szent 
lelket, melly Jézus ígérete szerint öt minden igaz-
ságra vezeti. Jól tudja az okosság, hogy épen 
maga Jézus volt az, ki az okossághoz, a ' józan-ér-
telemhez szólt egyszerű beszédében, míg ugyan 
csak az okosságot az írás- és rendszertudók 
duggatták rendesen a1 véka alá; hiszi ö Isten és 
ember felöl mind azt, mit Jézus mondott, egyedül 
azt nem vállalja el, mit a' kifejletlenebb okosság 
hajdan a' Jézus szűz tudományához odatoldozgatott, 
mellynek érvényességéhez szólója van, mint em-
berihez, a' józanokosságnak és lesz mindenkor, 
legalább nálunk protestánsoknál. Hol vette magát a' 
symbolismusra épült csalhatlanság eszméje a pro-
testáns egyházban, melly épen maga protestált a' 
csalhatlanság ellen ? — Vagy ha minden ugy áll 
a'régi hittanban, mint kell állania, hol van az Isten 
országa, mit a' nagymester felépítendő vala e' 
földön? Uralkodnak-e egyházában a' szeretet, 
a' béke, az igazság? 'S ha nem uralkodnak még, 
hanem helyettök főpapok, fényes czímek után 
hunyorgó protestáns püspökök, Írástudók, phari-
seusok, emelik fejőket a' Jézus egyházában: nem 
ti vagytok-e fö okai, kik a' keresztyénséget a' maga 
utján kifejleni gátoljátok?! 

A' második értekezésben tanakodott a' gyűlés 
imez igen fontos kérdés fölött: a ' bötü-e vagy a? 

szellem főeleme A' protestáns egyháznak ? 
A' szent könyv irói maguk rendelik alá a' bötüt 

a' szellemnek, mint szinte a'legrégibb egyháztör-
ténet bizonyítja, hogy az egyház eleinte, minden 
bötü és irás nélkül is fejtett ki magában dús ke-
resztyéni életet. Az egész egyháztörténet, a' bib-
lia-magyarázás egész hosszú sora, — még ott is, 
hol a' bötü szentelé meg a' szellemet — mindazt 
bizonyítja: hogy nem a' bötü, hanem a' szellem 
csinálta ama csodás nagy épületet, melly a' nagy 
keresztyén egyház helyén hitvallásokból, rendsze-
rekből rakott emeletet emeletre; csak ugy térünk 
vissza az eredeti keresztyénséghez , ha a1 szent 



lelket ismerve ós fogadva el az élő és magát 
mindig tovább fejtő keresztyénség főeleméül, en-
nek az irást, a' bötüt alárendeljük, mert a' bötüöl, 
a" lélek elevenít. 

Itt élénk vita támadt a' biblia kisebb nagyobb 
tekintélye fölött, melly alatt többen tettek ugyan 
bizonyságot a' biblia örök teljességéről, de ab-
ban mindegyig megegyeztek: hogy a' szellem csak-
ugyan fölötte van a' bötűnek. Ezek szerint, ha a1 

szent lélek a' keresztyénség igazgatója, a' biblia 
pedig ama főeszköz, mellyböl és melly által fej-
lődhetik ki legtisztábban a' keresztyénség saját 
szelleme: itt ismét keresztyén szent téren állunk, 
melly keresztyénség adott ugyan a' világnak ha-
tártalan eszméket, szakadatlan szellemi munkás-
ságra felszólitókat, de kész rendszert, kész kime-
rített dogmalikát soha nem 'stb. 

A' még hátralevő időt gyakorlati egyházi 
kérdések megvitatásával töltötték el. Illyenek, 
a' paraszt ifjúság folytonos képezése; a' korkér-
dések fölötti kölcsönös értesülésekre szánt polgári 
egyesületek; józanító társaságok; a' Zschokke-
féle magdeburgi egylet , mellynek föladata jó 
könyveket terjeszteni a' nép között; jó könyvek 
ismertetése 'stb. — A' gyűlés tartott 9-től 2 óráig. 

Ezek szerint — folytatja a' tudósiló — a* mi 
gyülésünk feladata kibékítő $ elég régen tünteték 
már ki a' felekezetek mindazt, mi őket egymástól 
elszaggatja: mi kitüntetjük mindazt, mi őket egye-
sítheti. Magára Jézusra, a' keresztyénség alapitó-
jára hivatkozunk, ki eszméket állított fel csak or-
szágában, mellyeket mindenki magában tovább 
fejthet szellemileg, tartalmilag pedig létesitésök 
mindenkor elég dolgot ad az emberiségnek. A' 
keresztyénség alapeszméi ím ezek: 

Egy mennyei atyánk van, a' szeretetnek Istene. 
Embernek hivatása az erkölcsi jóság, mellynek 

foglalata a' szeretet. 
Az emberi nemzet földi élete Isten országa 

leend 's ez kezeskedik a* felöl, hogy életének a1 

testi halál véget nem vet. 
Az Isten országa a' szent lelken kivül más 

igazgatót nem ismer. 
Istent lélekben és igazságban kell imádni. 
A' keresztyénségnek van egy megváltója,ki-

ben a' keresztyénségnek 's az emberiségnek leg-
magasabb eszméi lejöttek, 's érthetővé váltak a' 
leggyöngébb emberi felfogás előtt is. 

E' hat alapgondolat az, mellyben mi egyesítni 
óhajtjuk a' keresztyénséget. A' feladat szent! 

De lesz erős harczunk mind a' mellett mind-
azon hatalmasságokkal, mellyek épen a' választó, 
az eltépő elemet tálpálják Jézus egyházában, 's az 
idveségetépen ezekben helyhetik,—kik békét ki-
állnak ott, hol nincs 's nem lehet béke. Protestál-
nunk kell a' theologia ellen, melly a' vallást kiszo-
rílá helyéből; a' theologia megteszi a' magáét, ha 
a' keresz. tant kifejteni 's belőle egy tanrendszert 
felállítni törekszik: de csak maradjon ö ezzel a' 

tudomány határain belől; mihelyt rendszerébe 
szabott hitágazataitól idveséget, boldogságot füg-
geszt föl; mihelyt különböző felfogást kárhoztat, 
eretnekít: megszűnt keresz. lenni. Protestálunk az 
egyház ellen, melly magában nem egyéb holt á l -
latnál, mellynek állításai nemcsak a' jelen, hanem 
a' jövő nemzedékeket is erővel egy helyhez kö-
tözik. Hogy mint nyilatkozzék a' sz. lélek az e g y -
házban, mint álljon meg az egyéni szabadság szem-
közt a'közönségével, mint alakuljon az egyház -
igazgatás: ez egy a' keresz. egyház legnehezebb 
feladatai közöl. 

ítéljetek felölünk, kötheni protestáns atyaliak 
felöl, bármit: ám legyen! csakhogy nézzetek kö-
rül a ker. világban. Főpapok, tanácsos püspökök, 
Írástudók, fariseusok, állnak fel sürün a' ker. 
egyházban, 's a' világnak hatalmasságai velők 
frigyet kötnek. Történt dolgokat érünk, mely-
lyekröl nem tudjuk megmondani, nehéz álom-
látások-e vagy lett dolgok. Az emberiség leg-
főbb java, a' vallásos szabad kifejlés, mivel 
Jézus ajándékoza meg, mit százados harcz után 
vívott ki magának közép Európa, ismét ké t -
ségbe hozatik, itt-ott árverés alá bocsáttatik, söt 
megtagadtatik. Vallásos szabadságát a' nemzedék 
nem fogja engedni: vetést kell elgázolni érte a' k e -
resztyénség viruló mezején!—Mit tegyünk ? —mi 
megkísértettünk tenni valamit; miután a' tudo-
mány, az igazság, a' panaszkodás igen keveset 
használtak: összegyültünk, szabadon tanakodunk, 
egy akaratban, a' protest. egyház vallásos sza-
badságában erősödünk, szenteltetünk meg. — Hát 
ti, atyámfiai, férfiak, mit cselekesztek ? 

D o b o s . 

Képviselet. 
Minden szájból most csak ez a' szó hallatszik: 

haladjunk! de miként? milly renddel? ez a ' ké r -
dések kérdése. — Némellyek zsinat-tartást tart-
ván első teendőnek, lomha munkátlanságban he-
vernek ; mások megelégesznek a' nyilvánossággal, 
mert ebben elég biztosítékot látnak; vannak végre 
ollyanok is, kik a' restauratiót 's képviseletet töm-
jénezik, ezt ölelik keblökre, azt hivén, hogy ezek 
nélkül egyházi életünkben nincs üdv, 's nincs 
haladás. 

A' dunántúli egyházkerület a' haladásra a' 
miként-et kitűzte, 's első teendőnek tartja a' kép-
viseleti rendszernek életbe—léptetését; én is vele 
tartok, de hogy miért? elmondom röviden igényte-
len nézetimet. — Véleményem szerint, csak ott 
lehet haszonnal haladni, csak ott lehet biztos ala-
pokra rakott határozatokat hozni, hol tekintet van 
arra, mit óhajt, mit kiván a' nagy többség? mert 
mi az oka, hogy a' megyei 's kerületi határzatok 
végrehajtáskor hajótörést szenvednek? az, hogy 
azok nem a' nagy többségnek ohajtatából merít-
tetvék. — Sokszor olvastam már, hogy a1 tanács-



székek szeretik az egyházraegyék municipalis jo-
gaikat emlegetni: de nem kell elfelejteni, hogy 
csak ott van municipalitas, hol minden tag részt 
vesz a' törvényhozásban,'s ha az e.megyék eddigi 
életet áttekintem, mellyeknek gyűlésein a' tagok, 
t. i. az egyházak, eddig képviselve nem voltak: 
bátran elmondhatom, hogy e.megyéinknek muni-
cipiumaik nincsenek, inert municipalitas csak ott 
lehet, hol áll ez az elv: rólunk nélkülünk senki 
se rendelkezzékl Nézzük csak meg az eredeti ös 
egyház szerkezetét: láthatjuk, hogy már azoknál 
is volt nyoma a 'képviseletnek. — Csel. 15., hol a' 
jerusálemi zsinat iratik le, a122. v. nyilván mon-
datik, hogy a' zsinaton apostolok, seniorok voltak 
a 'gyülekezettel: de kérdezzük, mikép volt ez ké-
sőbben ? bizvást elmondhatjuk, hogy a' püspökök 
a' tárgyakat kitűzvén, a' felett a1 néppel együtt 
határoztak. — Cyprianus, a'lll-ik században cart-
thagói püspök, ezt irja a' carthagói zsinatról: Cum 
convenissent Episcopi cum Diaconis, praesente 
etiam plebe dixit etc. — Ha tehát az ös anya-
egyháza a1 képiseleti rendszerre volt alapítva: 
miért ne engednék meg az e.megyék, tanácsko-
zásaikban, a' törvényhozásban, közigazgatásban 
minden egyházakat képviselőik által részt vehetni; 
annyival is inkább, mivel ugy tapasztaljuk , hogy 
most gyűléseinken a' két elem közt nincs meg az 
egyensúly,— rendesen világi elem dönt,— működő 
erők közt pedig egyensúlynak kell lenni, — a' mit 
ugy lehet visszaállítani, ha minden egyháznak 
papjával együtt egy szavazat adatik az e.megyei 
gyűléseken, de papja nélkül egyház soha ne sza-
vazhasson. 

De ezekre azt mondja az elleniéi: Minek na-
gyobb képviselet, mint most van ? hiszen lám az 
egyházak választják az esperest, gondnokot, ta-
nácsbirókat, azok képviselik az egyházakat a' 
törvényhozásban: erre én ha semmit nem felel-
nék is, az Óramutató, de kivált e Lap már sok-
szor elmondá: hogy a' tanácsszék tagjai, mint a' 
tanácsbirói név is mutatja, nem képviselők, hanem 
csak itélő-birák. 

Hogy egyházaink e.megyei gyűléseinken köz-
vetlen képviseltessenek a' törvényhozásban, kí-
vánja ez az elv is: a' ki viseli a1 terhet, része-
süljön az a'jótéteményben is. — Kik viselik pedig 
a' terhet? kizárólagosak egyházaink, segítik isko-
láinkat, űzetik a' gyüléstartás költségeit, senioralet 
agentialel 'stb. Hát ez az elv áll-e ? minden társu-
latnak , és így az egyházaknak is vannak jogaik, 
illyen jog az, hogy minden tag bele szóihat azon 
intézkedésekbe, mellyek a" társaság javának elő-
mozdítására, s a' jó rend fentartására tétetnek, 's 
ha ez áll: akkor ki tilthatná meg az egyházakat 
gyűléseinken képviselőik általi megjelenéstől ? 

Ez mind igaz, igy szól az ellenfél: de a' nép 
tudatlan, 's minden egyházak nem birnak elég 
képességgel, műveltséggel, hogy gyűléseinken 
világi képviselőik által jelen lehessenek. — Ha 

nem mondom is,tudhatja mindenki, hogy ez ellen-
vetés csak azok szájokból hallatszik, kik e' tár-
gyat mellőzni akarják, 's erre elég legyen rövi-
den ezt megjegyeznem: hogy a' szabadság 's 
jogok gyakorlata leghatalmasabb rugók művelt-
ség-szerzésre ; azonban az egyházak többsége 
csakugyan bir annyi becsületességgel 's készült-
séggel, hogy gyűléseinken képviselői által meg-
jelenjen. — Azt mondja Aristoteles : a' nép min-
dig akarja a' jót, 's ehez én ezt adom : ha akarja: 
akkor elő is fogja segéleni, — 's ezt annyival 
inkább hihetjük, mivel közjó-előmozdításra nem 
müveit értelem, nem tanult okoskodás, hanem csak 
szív kell: ki merné pedig azt tagadni, hogy a' 
népnek, és így az egyházaknak szive volna? 
— Ne várják hát az e.megyék, hogy az egyházak 
ezen jogukat követeljék; mert ha az országgyü-
lés^egtapintva az idő üterét,a'nemtelent hivatal-
képesnek törvényileg is kimondá: nem pirulna-e 
az egyházi igazgatás ugy nyilatkozni, hogy a1 

terheket egyedül és kizárólag viselő egyházak 
még nem birnak elég képességgel képviseltetni 
közvetlen a törvényhozásban és közigazgatásban? 

Ám küldjenek hát minden egyházak képvise-
lőket az e.megyei gyűlésekre, de hol van — igy 
szól az ellenfél — olly egyházi épület, melly 40 — 
60 egyházakból álló megye 80—120 képviselőit 
magába fogadhassa ? Ezen ugy kelletik segíteni, 
hogy az év olly szakában tartassanak gyűlések, 
mellyben a hideg nem fog fűtött szobákba szorí-
tani, hanem templomban is össze lehet gyülekezni. 

Ismétlem hát, hogy a' képviseleti rendszert 
ki kell terjesztenünk minden egyházra, hadd 
küldjenek gyűléseinkre követeket;higyjük el, hogy 
áthatva a'közjó szerelmétől, minden haladási kér-
désekbe biztos támaszunk leendenek, 's csak igy 
fogjuk elérni azt, hogy a? lehető legnagyobb rész 
érdekében hozatván törvények, azok biztos ala-
pokra lesznek rakatva, mert nem a' tanácsszékek, 
hanem az egyházak ohajlatából meríttetlek. 

M e z e i P á l , 
b.-somogyi lelkész. 

k a l m á r egyltásinegyei gyűlés. 
Tartatott Szatmár-Németiben, f. é. april 8 

és 9-dik napjain. Tárgyai valának: m. ülnökökre 
adott szavazatok felbontása: egyházi helyosztás, 
egyes folyamodó egyházak 's egyének ügyeinek 
elintézése. Megelőzte april 7-kén, az esp.-lakon 
nyilt ajtóknál tartott conferentia, mellyben igen 
számos e.megyei tagok előtt, f. évi esp. látogató-
ság jegyző-könyve nézetett át, az ügyes egyhá-
zak kijelelése , viszonyaik feletti eszmecsere 
és igy a' gyűlés némi könnyítése végett. Másnap 
megnyittatván a' gyűlés nt. György József és mélt. 
Uray Bálint urak elnökleteik alatt, — első tekin-
tetre kitűnt, hogy a' mi igen tisztelt ülnökeink, — 
kivált a1 világi részt értve — rendes szokásuk 



szerint, teljesen hiányzanak : helyettesíttettek 
azért a1 gyűlés idejére, egy buzgó táblabiránk Gy. 
K. és jeles megyei jegyzőnk R. J. — A' kijegyzett 
egyházak említendöbb ügyei következőleg tár-
gyaltattak: Csaholczon a1 lelkész elhunyt, esp. 
engedvény mellett választotta helyette az illető 
egyh. elöljáróság a' czégéni prédikátort: most az 
e.megyei tanácstól számos elégületlenek, a' pre-
sbyterium ellenében, jelenlegi segédöket kérik 
lelkészökül, az özvegy lelkésznö egy évig leendő 
díjazása — annus gratiae — mellett. Kérelmök, 
mint nem törvényes, meg nem adatott. Ekkor 
ugyanezek panaszt emelnek , egyházuknak a' 
presbyterium miatt rég növekedő kárai felett. 
Vádok megvizsgálására küldöttség neveztetett; 
egyszersmind hason elégületlenségek kikerülhe-
téseért végeztetett 's megyeileg köröztetni hatá-
roztatott , miként minden presbyterium, magát 
annyiszor, mennyiszer egyházi közgyűlésben 
minden illető egyháztagok szavazata 's ne ön-
maga által egészítse ki; hogy pedig nagyobb pol-
gári hatással is birjon a' hadnagy és biró is — hol 
hitünk sorsosa — eskettessék fel, hivatala idejére 
presbyterül. E' végzésre egy lelkész indítványozá: 
lennének az isk.tanítók is hivataluknál fogva mind 
presbyterek: de indítványa, épen mivel a' gya-
kori presb. gyüléskedés a' tanítói hivatallal össze 
nem fér, oda módosult: hogy ha valamelly egy-
ház presbyterséggel kívánná tisztelni tanítóját, ezt 
lennie szabad; de ugy azonban, hogy a'tanító 
csak akkor jelenhessen meg a' presb. gyűléseken, 
midőn megjelenése hivatalával nem ellenkezik 's 
tanításóráit miatta el nem mulasztja. Darah kis 
egyház lelkésze leköszönt, — jó nyugalmat neki 
pásztorkodásaért! 20 köböl buza és szekér fa, 8 
szekér széna és pengő forint, lak, és gyermektaní-
tásért járó 24, — 24 pkr e maroknyi gyülekezet 
lelkészének fizetése.Régi elvünk szerint meg akar-
tuk ifjítani e'kis anyát, leányegyházzá akartuk va-
lósággal bűvölni: de víz között ül a' picziny Ithaka, 
's más egyházbóli szolgálattétel benne szinte le-
hetlen; quasi-filia lön azért, 's papi helytartóul 
nyer egy ifjú egyént, kinek családa nem levén, 
a' kis jövedelmen csak eltengödhetik, míg meg 
nem házasúl. *) Felhozatván, hogy az illy, isko-

*) Ott, hol az iszapos Szamos kigyódzva csavarog 's Szat-
már m. lapály-vidékét termékenynyé teszi 's majd a' 
dús mezöki öl habzó vetéseit évenként elsepri, csaknem 
minden csavarulaton emelkedik ritkuló szilvás közöl egy 
hegyes fatorony, vagy egy kis imaház mohos góth fe-
dele. A' szilvafák között egy-egy kisded egyház. So-
kan e' vidéket szegény-szernek híják: és ha önök 
látnák az ottani lelkész-állomásokat, könyezhetnének 
felettek. Mind anyagyülekezetek vannak e' szeren: de 
kicsinységük. erötlenségök miatt egy isk.tanítót is alig 
táplálhatnának; és mégis ők anyák 's többen közölök 
mind pap-,mind mesterrel is ellátvék. Itt mondják ke-
ser-önérzettel: nos numerus sumus! itt lakik a" kála-
mista papság, melly „könyével sózott kenyerét szegi." 
'S ki fog segíthetni e' népen, mellynek nincs ereje ma-. 

lát is tanító lelkészek iskoláikat hanyagolják y 
azoknak állásáról az esp. hivatalt, divatozó rend-
szerünk kötelezése szerint, havonként értesíteni 
elmulasztják; másrészről,sok szülékgyermekeiket 
iskoláztatni vonakodnak. Az elsőbbek körlevél 
által, hivataltóli felfüggesztelésök terhe alatt, kö-
telességökre emlékeztetnek; az utóbbiak ellen 
megyei assistentia kéretik. Kölese lelkipásztora 
elhunyt. Vocatio penes ecclesiam! Esperes úrtól 
széles Magyarországra kére engedvényt: de ő 
megyében maradást ajánlott ezért, kért me-
gyénkből egyet sőt talán kettőt: az esp. beleegye-
zést meg is nyerte, de a' kért lelkészt nem. Végre 
választotta t. Kósa Antal urmezei lelkészt Mára-
marosból, ki bizonyítványaival gyűlésünkön meg 
is jelent. Megrótta öt az esperes, consensus nél-
küli megjelenéseért, meg - egy táblabíró egyhá-
zának idő előtt tett felmondásaért; egy n.t. ülnök 
pedig „széles Magyarországra" szóló híhatási 
jogát a' k — i egyháznak csak azon esetre ismerte 
el, ha e.megyénk alkalmas egyénnel nem szol-
gálhatna. Viták után, mellyek, kiválta*k—i egy-
ház követeinek illedelemsértö nyilatkozataikat 's 
piszkolódásteljes folyamodó levelöket illették, ké-
relmök megadatott: de jegyzőkönyvbe iktattatni 
's az érd. egyházzal is közöltetni határoztatott, 
miként illy modorbani fellépése roszaltatik 's ha 
tetszett e.megyénkböl lelkészért kimenni, -tartsa 

I azt holtáig — utínam ubique ! — és a' lelkész se 
számoljon — mennyiben némileg tolakodni látszik 

| — a' megye előmozdítására. E' végzetre a' szó-
ban forgott lelkész megszólalt, 's azon esetre, ha 
a' megye, kegyét róla illy módon levenné, vissza-
lépésre eltökélett szándékát nyilvánítá. Szavai 
czélt találtak, ö maga felmentetett *s nem leszen 
rab köztünk, de egyházán a' holtigtartás súlya 
meghagyatott. — Géberjénbö 1 hallottunk egy szív-
rázó folyamodást, legtragikusabb jelenetét egy 
prot. pap életviszonyainak — szerakuly popa f — 
És ím egyháza még is ellene fordúl és őt3 a* csak 
most tűz által károsultat, bebízonyítatlan — örökre 
hihetlen váddal terheli, söt a' tűz-okozta károkat 
szomszéd egyház elöljárói által már rá is becsül-
teié. Vizsgálatra megy hozzájok maga a' mólt. 
gondnok úr egy társával; Isten vezérelje lépteit! 
Változott a' meglátogatott társ, a' még kisebb Ta-
tárfalvára. Változott kivüle még hét lelkipásztor, 
jobbára közohajtásuk szerint. Változtak több t a -
nítóink. Ülnökeink lettek Lettesei Sullyok Gedeon 
tb. és pörtárnok és Szolnoki Jármy József tb. be-

gát egyházilag fentarthatni V Tiz illy kis egyházat ter-
vezett e' megye fiók-gyülekezetekul másokhoz csatolni., 
de a' nagy vizek, az utak gyakori járhatlansága miatt 
bajos a'kivitel; bajos, mert a'bennök szolgáló lelkészek, 
bárha szigorúan ís, csak élnek 's igy halál által helyÖk 
meg nem ürül, tehetösb egyházak is pedig rajtok és kis 
társukon a' belölök való lelkész-választással nem igen 
segítenek; talán azért is, mert hajdan a' gyengébb vizs-
gálatoknál igy szóllának: ,,Daráhra is pap kell." K. 



csületes jó úr, nagyon is jó. Csak már egyszer a' 
hallgatási rendszert hagyhatnák el; Krisztus 
apostolai hangosan prédikáltak! Lelkészek közöl 
is hiányzik egy ülnök; székére legtöbb szavazatot 
nyertek: Kiss György b.-paládi, Berky István 
szatmári és Györy István ököritói lelkészek, kik 
következőleg újra választhatókul kijelöltettek. — 
A gyűlés e' napra eloszlott. Következő nap ne-
vezetes tárgy volt a' kis-ari egyház ügyének in-
tézése, hol az egyház derék erdeje pusztíttatik 's 
körülményei bonyolultak. Egy ott működött vá-
lasztmánynak sikerült ugyan az egyház 7000 vftot 
haladó tökéjét tisztába hozni: de sok adósnak ke-
zese, másoktól az egyháznál kötlevél sincs. Mind-
ezeknek kipótlása 's az eredményről teendő kö-
rülményes tudósítás e.megyénk elébe terjesztése 
f. évi május 20-án tartandó gyűlésünkre itt, ille-
tőknek szorosan meghagyatott; a'fontos ügy vég-
eldöntése is ugyanakkorrahalasztatván.—Végre, 
elfáradván már megyei közönségünk béketűrése, 
ülnökeink folytonos kimaradása felett, egy régibb 
határozat nyomán, melly a1 gyülésekeni megje-
lenést szigorú kötelességökké tette, — hozatott 
egy más végzés (!), mellyszerint, ha ezután va-
lamelly ülnök, elnökeinknek előre bejelentendő 
helyes ok nélkül, gyűlésünkről elmarad: elmara-
dásával magát hivatalából is kirekeszti. K. 

Tolnai ref. egyházmegye gyűlése. 
Folyó évi apr. 15, 16-án tartá a' tolnai egy-

házvidék Kölesden közgyűlését n.t. Ötvös Sándor 
alesperes, és tek. Visolyi János gondnok urak el-
nökletük alatt. Rövid fohászkodás után szinte fél 
óráig tartott lelkes, 's szivet-emelö beszéddel nyitá 
meg nevezett alesperes úr a' tanácskozást, — 
mellynek nevezetesebb tárgyai voltak : 1) A' 
bölcskei 32 éves iskolatanító meghalván, helyébe 
eddigi paksi isk.tanító rendeltetett. Azután a' több, 
ürességbe ment egyházak is, isk.tanítókkal ellá-
tattak. — 2) Szivén viselvén ezen egyházvidék 
a' kebelbeli isk.tanítók özvegyeinek gyámoltalan 
sorsát: azok jövendőjének biztosításául, közpénz-
tárából alaptőkéül 500 vftot ajánlott, — felszólít-
ván egyszersmind a' megyebeli tanítókat, hogy 
ez üdves czélra magok is tehetségök szerint 
járuljanak. — 3) N.t. alesperes urnák, körleve-
lében előlegesen is közzé tett, 's most gyülésileg 
ujan felhozott azon nyilatkozata: miszerint ö a' 
szokott esperesi látogatásról, — mellyröl a' kor 
szelleme 's a' közvélemény különben is rég ki-
mondá a' halálos Ítéletet— kész lemondani: köz-
örömmel's helyeslő tetszéssel fogadtatott, — ugy 
azonban, hogy a' charitativumok, minden egyház 
küldöttei által, a' tartandó e.vidéki gyűlés alkal-
mával, pontosan lefizettessenek. A' látogatások-
kor felemésztelni szokott költségek pedig, minden 
egyház lelkészei által — beleegyeztével gyüleke-
zeteiknek — a' szóba hozott *s nélkülözhetlennek 

vallott e.vidéki könyvtár felállítására, évenként 
megajánltattak. — 4) E.vidéki tanácsbirákul, álta-
lános szavazat-többséggel, tek. Halász Lázár, tek. 
papi Visolyi Eduárd, és tek. magyari Kósa József 
urak választattak. Végre 5) a' megürült kölesdi 
egyház, a' kebelbeli lelkészek közöl, választani 
nem akarván: ügyök a' főtiszt, superintendentia 
elintézésére várakozik. P. J. 

Mezőföld! e.megye képviseleti köz-
gyűlése. 

Tartatott Polgárdin, folyó évi tavaszutó 6 és 
7. napjain, t. cz. dabasi Halász Sámuel segéd-
gondnok, és Bali Mihály, esperes urak elnökletök 
alatt. Erdekesb tárgyak: Két ifjú lelkész — Kó-
czán Béla és Pál János urak — kibocsátási köz-
vizsgálatot adván, az elsőbb „dicséretes" — a1 

másik „elegendő" készültséget tanúsítottak. 2) A' 
czéltalanul költekeztetö magán-vizsgálatok *) 
megszüntetése, és csupán az e.kerületi 's e.me-
gyei közvizsgálatok megtartása, fögyülésen esz-
közöltetni határoztatott: mivel csak ezen hivatal-
osztó 's biztosító testületeket érdekli szorosabban, 
ismerni fölveendő egyéneit; 's mivel főt. superin-
tendens és esperes uraknak, a' közvizsgálatokon, 
különben is elég alkalmuk van, az alkalmazandók 
hivatalképességéröl, ismeretet szerezni; de még 
azért is, mivel az efféle négyszemközti titkolód-
zás — mint setétkor gyanús maradványa — j e -
len nyilvánosság korszakával, sehogy össze nem 
hangzó. 3} Fögyülési képviselőknek, általános 
szavazati többséggel magválasztaltak,rendesekül: 
t. cz. hodosi Karácsonyi Antal, tábl. úr, és az 
alúlirt; —helyettesekül pedig: Maller Pál, ká-
lózi lelkész, és Hollósi F. László tábl. urak, kik 
is, minden szoros értelembe vett utasítás nélkül, 
de erös felelet terhe alatt, bocsáttattak el , e.me-
gyénk ismert szellemében, nyilatkozni. 4) E.me-
gyei r. kérdnökök — censores — szinte általános 
szavazati többséggel, lettek: t. cz. Bencsik István 
csajági, és Bósa Sándor, m.sz.györgyi lelkész 
urak. 5) A' képviseleti rendszert az egyházak 
általános többsége elfogadni nyilatkozván, de 
kellő módosítással: következendő lényegesb vál-
toztatások telettek: a) Lelkészét 's i.tanílóját a' nép-
gyűlés, 's általános szavazati többséggel választja 
ugyan : de, az eddig is divatozott gyakorlat sze-
rint, e.megyei gyűlésre küldendő követei által, 
az ott nekik kijelelendök közöl!! b) A'presbyterek 
hivatalukban mindaddig állandóul megmaradnak, 
míg vagy az elgyengült aggkor, v. hivatalbeli 
hanyagság, v. más erkölcsi hiány nem szükségesíti 
lelépésök v. léptetésöket. c) Képviselők, némi meg-
bízásokon kivül, minden szoros értelembe vett 
utasítás nélkül, de felelet terhe alatt, bocsáltassa-

*) Egyházkerületünkben 3 magán-vizsgálat van: tanári, es-
peresi, püspöki. F. 



nak, e.megyéjök szellemében nyilatkozni, d) Az 
egyházlátogatás, 3 évben egyszer, olly módosí-
tással ajánltatik tartatni, miszerint: fölosztván 
három egyenlő részre a" megyebeli egyházakat, 
egyik rész, első, — másik második, — har-
madik utolsó évben ugy látogattassék meg, hogy 
ha csakugyan, bármelly egyházban is, ollyan ba-
jok — mik mellözhetlenül szükségesítnék látoga-
tók jelenlétét — adódnának elő: azon alkalom-
mal, az illyen egyházak, előre tett jelentés után, 
renkivül i s , meglátogattassanak. — Az egyházi 
látogatás alkalmával beadni szokott sz. adomá-
nyok beszedése pedig az iskolai körügyelnökökre 
bizassék. e) Minden 5000 lélek után e.megyénként, 
egy superintendentialis tanácsnok ajánltatik vá-
lasztatni. — 6) Az ujonan kiadott törvények ér-
telmezése, a'vegyes házasok összeadása, "s az át-
térések esetében, a' bevétel módjáról utasítás 
fog, egyformaság kedveért, a1 fögyiilésen, ké-
retni. 7) Kebelbeli i.tanítói kar néhány egyénei, 
maguk szellemi tökélvesbítése végett, társulatot, 
könyvtárt, és özvegyeik számára gyámintézetet 
fölállitandók, közhelyesléssel fogadtattak, 's pár-
tolásuk ajánltatott. — 8) Lepsényi egyház gond-
noka , léJekbúza beszedésébeni hűtlenséggel vá-
doltatván, egy vegyes bizottmány helyszinéni vizs-
gálata 's előterjesztése következtében , 15 pozs. 
mérő búzában elmarasztaltatott. 9) E.megyénk 
kezelése alatt létező Robozalapitvány kamatja — 
60 v. for. — a' végrendelet értelme szerint, sá-
rospataki főiskolában tanuló dunántúli ifjú Gál Ist-
vánnak kiadatni rendeltetett. 10)E.megyei könyv-
tárunk számára, a' magyar és német irodalom 
legújabb és érdekesb termékeiből, több mint 200 
vforint áru könyvek határoztattak meghozatni. 11) 
Első napi j.könyv másnap reggel hitelesíttetett: 
de a' másodnapi hitelesítésére idő ismét nem 
jutott. F á b i á n I s t v á n , 

egyházmegyei jegyző. 

Veszprémi reform, egyház-megye 
gyűlése. 

Vannak várt órák az élet-pályán, mellyek ke-
délyinket felvonva tartják, 's feszült figyelmünkre 
számolnak, 's mi visszatetsző, midőn hatásuk 
egész ellentétben valósűl reményünkkel. Igyjáránk 
május 14-én tartott gyűlésünkkel. — Oh, t. cz. 
olvasok! ne várjatok sokat 's egészei, ne, — csak 
töredéket 's ábrándot! gyűlésünk is nem egyébb 
vala. Várva az ohajtott napot, édes álmunkból fel 
riaszta n. t. esperes urunk körlevele, jelt-adólag, 
hogy bekövetkezik az idő, 's mint elbámulánk, 
midőn a' palotai kerületi gyűlés ellenére, a' kép-
viseleti rendszer nem képviseleti gyűlésben 
élesztetik, vagy fojtatik! — 's bámulásunk még 
felsőbb fokra emelkedék, midőn mintegy utasításul 
olvassuk, hogy e1 rendszer, bár a' protestantismus 
ellenére van, a' papi szent hivatalt lealacsonyító 

is, még is ez elözménynyel csak szabadon 's érett 
megfotolással készítsük, kezet fogva egyházain-
kai, a' teendő véleményt. De nem untatom a' t. cz. 
olvasót; lépjünk a' gyűlési terembe, úgyis kilencz 
óra felé halad az idő. — Belépve — ím kezdőleg, 
említést sem érdemlő folyamodások olvastatnak, 
kivéve két indítványt — egyik volt irányozva a' 
szabad szólhatási jog körülhálózására, korláto-
lására, sőt — ha személyeskedéssé akarna válni 
— letiltására. Ez indítvány egy tudós tanácsnok 
tollából folyt, s mint nyilvánítá, erre okot nekie a' 
kömlődi kerületi gyűlésen hadi lábon álló szabadon 
szólok adának, 's épen ellenökis volt tervezve, kér-
ve a" megyét, tenné magáévá: akarata válosult a' 
komáromi gyűlés majd meglássuk, mit teend vele? 
— Másik az iskolatanitóké, kérve, hogy a ' jegyző-
könyvök, lapok, vele!; is közöltessenek, 's kéré-
sök sikerült. Könyvtárunkat tervező választmány 
is beadá munkálatát, 's csekély módosítással elfo-
gadtatott. Tizenegy felé közelít az óra , 's ekkor 
elövétetik a1 vélemények halmaza. Szóba hozánk, 
hogy a' palotai határozat szerint Ítéltessenek el. 
Hiába! — az idő rövid — kezdék olvasni — utóbb 
csak utószavait nézni, ott gondolván re j len i ,a ' 
mindkét részre elhatározó igécskét; — hozzá 
akaránk némellyekhez szólni, de az idő ismét 
rövid vala. — 's igy ez életkérdés csekély idő 
alatt visszaijesztetett burkába, hogy még mint 
időtlen vagy idétlen, mint mondva vala, érhessen 
óriásibb erővel kifejlendő, — 's ekkor szólamla 
meg egy táblabiránk, üdvét rajzolandó, kérve a ' 
gyűlést, hogy ha a' terv bukott, az elv maradjon, 
— de szavai elhangoztak. — Az óramutató delet 
haladva, a gyűlés bevégezettnek mondatott. — 
Már most a' t. cz. olvasó Ítéletére bízom, hogy 
illy életkérdések, illy csekély idő alatt — minő 
sikerrel lehetnek bevégeztettek ? 

— Y — 

Trenesiiti esperesmegyei gyűlés. 
Tartatolt f. é. május hó 15-én Trencsin sz. 

kir. városban. Tárgyai: 1) Jozéfy Pál beczkói 
lelkész ellen a' gyülekezetnek ezelőtt mintegy hat 
évvel kezdett pöre. A' szerencsétlen embert első 
botrányos tetteért az esp.m.gyűlés megintette, 
másodikért jómagaviseletéröl téritvényt adatott, 
mindez mitsem használván, a' garázdálkodót hi-
vatalától felfüggeszteni 's — míg pöre lefolyand, 
melléje helyettest rendelni kényteleníttetett. Ren-
deltetett tehát, de szokás szerint végre nem haj-
tatott. Utoljára, minthogy nem régiben bünmér-
lege egészen betelt, gyülekezetét önkényt oda-
hagyta , 's az esp.megyei gyűlés előtt többszöri 
hívásra sem jelent meg; Ítéltetett: Hogy a' hiva-
taltól , mellyre magát méltatlanná tette, végkép 
elmozdittatik 's ennek következtében, hogy valahol 
e' honban szentségtelen kezekkel ne illethesse hi-
tünk szentségeit, a' beigtatásáról szóló oklevél 



visszavétele végett az illető egyházi hatósághoz 
kérelem intéztetett. 2) Olvastatott Groszman 
lipcsei superintendensnek,istenészet tanárának,esp. 
megyénkbeni lázi ev. községhez küldött tartalom-
dús levele, mellyel értésére adja, hogy gyáminté-
zetök pénztárából temploma felépítéséhez 1400 
forgásban levő tallérokkal^ 4pénzzel járúl, egy-
szersmind tudakozza, mennyire volna még szük-
sége. A' kegyes gyámintézeti tagoknak, és fő-
tisztelendő Szlromszky Fer. 5áwi«e/superintenden-
sünknek, mint ki a'szegény lázi gyütekezetnek a' 
szép pénzbeli segedelmet megszerzé, 's a' távol 
Némethonban szerencsésb hítrokonink részvétét 
számunkra kinyeré, az egész esperességi gyűlés 
szíves köszönetet mondott's Íratott. 3)Tizenegy óra 
tájban egyszerre szokatlan számmal csupa Trencsin 
városi tisztes,engedékeny, alattomosan berendelt jó 
férfiak, polgárok lepték el gyülésteremünket. És 
felvétetett a' városplebános választása, mellyhez 
az ev. polgároknak van joguk, de nincs — 's 
mi köze is volna ahoz — az esperességi gyűlés-
nek, miért szabad protestánsoknál ez alattas kor-
teskedés?! Vagy tán rabigát víttanak számotokra 
őseitek, küzdvén 's elvérezvén a' szabad hitért, 
lelkiösmeretért, honért, királyért? Kérlek, atyafiak, 
emberben fölöttébb ne bízzatok, ha angyal volna is! 
4) Kihirdettettek több m. kir helyt.t. intézvények: 
az egyh. szolgákat a' tisztesebbek rendibe számító 
hódoló tisztelettel fogadtatott; szegény-sorsu temp-
lomépítö atyafiaknak segélygyüjtést megengedő 
pedig a' hívek kegyes adakozásába ajánltatott. 
Matuska úr szeder- és selyemtenyésztésröl írt 's 
kiadott könyvecskéi nálunk is találtak vevőkre. 
5 ) Az igen óhajtandó, minélelöbb alapítást váró 
egyh. és isk gyámintézet alapelvei bemutattattak, 
de, minthogy az, némellyek vélekedése szerint, 
hosszasb időt 's megfontolást igényel, mint meny-
nyit gyűlésünk személysértés- 's alacsony felese-
léssel szokott kihúzni, félbenszakított körzés foly-
tatására a' hegyentúli járás ev- községeihez uta-
síttatott, és hihető, ismét a' jövő évben tartandó 
gyűlésre halasztatott. 6 ) Felszólíttattak a' t. cz. 
választmányok munkálataik valahárai beadására: 
egyiknek már rég kellett volna kidolgoznia 's be-
adni az esp. megyei igazgatási rendszert; a' má-
siknak pénztárnok úrtól számot venni. És volt 
mentség elég, munka semmi: mégis megmaradt a' 
jól összeillő választmány. Kedves pénztárnok, ne 
várakozzál, míg a' választmány ismét összeül, be-
csületességedben nem kételkedünk , csakhogy 
mégis mind a' tizennégy ev. község szeretné tudni, 
kinek áldozta filléreit, és te késel minket meg-
nyugtatni! Oh, siess elébb az esp. megyei gyűlés-
nek, azután, hisszük Istennek bizonyosan számot 
adandasz sáfárságodról. Jó szándékból szeretettel, 
kímélettel 's tisztelettel irtam Zay-Ugróczon, máj. 
30-kán. B a l o g h L a j o s , 

vári káplán. 

Komáromi egylimegye közgyűlése. 
(Komáromban maj. 22 . és23-ik napjain.) 

Megyénk egyike kerületünkben azon keve-
seknek , mellyeknek közgyűléseiről tudósítás e* 
Lapok hasábjain még nem olvastatott. E' mulasz-
tás, ugy vélem, azon nagy többségre ronandó, 
melly nézeteit eddigelé, könnyű diadallal emelé 
határozattá; mert az igen rövid-számu ellenné-
zetüektöl eredett közlés, személyeket ugyan-
azonított volna elvekkel: — mit nem csillogni 
akarás, de kivilel embereinek, űgyérdekböl, ész-
szerüleg kerülniök kell. — Gyűléseinken köze-
lebbi években folyvást emelkedék egy-két gyön-
ge szózat; — presbyteri elvekhez közeledést, 
állandó gyüléskedési helyet, 's avvagy csak kor-
mányzati tárgyaknak biráskodásiaktóli elkülöníté-
sét sürgetve: — mindazok azonban, — ám ha-
csak nyom nélkül hangzottak volna el, — de sőt 
el nem fogadhatóknak jegyzőkönyvileg nyilvánít-
tattak. Mind e' mellett megyénk, elvet nyíltan nem 
vallva, némi nemleges színt visele; — mígnem 
mult évi közgyűlésünkön a' reform hívei, mago-
kat a' kerület szabad-elmü intézkedésein basiroz-
va — hatályosabban kezdének szólani; — és áta-
lánosságból kilépve, a' kerület által fent kezdett 
reformnak alúl az egyházakon 's megyéken leendő 
kezdését indítványozák kerületi követeink által 
sürgettetni. — Ezen eddigieknél erélyesb föllé-
pésre egy tekintélyes egyházi ülnök nyilvánítá: 
„hogy mikép politikai rendszerünk aristokra-
tiai, — ugy egyedül az üdvös egyházilag is, — 
hogy megyénk consistorialis rendszeréhez szoro-
san ragaszkodik, és a' képviseletet abhorreálja." 
E' nagyon világos nyilatkozatot egyrészről h e -
lyeslő, másfelől azon okbóli hallgatás követé, 
nehogy, további vitatás következtében, ezen el-
vek jegyzőkönyvileg is örökíttessenek,—mi csak-
ugyan el is maradt. 

Illy előzmények után állott be idei közgyűlé-
sünk — megkeresve világiaktól csak közép szám-
mal , egyháziakból husz rendes lelkészektől. 
Előlegesen néhány ügyes-bajos dolgok tanács-
székileg tárgyaltattak. Panaszló egyház, 44anya-
egyházas megyénkből kettő jelentkezett: egyik 
a' martosi, — iskolatanítóját a' folyamodásoknak 
nem kedvök szerinti fogalmazásaért mozdítlatni 
kiváná, — azonban a' fogalmazása helyes voltáról 
tiszti bizonyitványnyal ellátott jegyző-tanító meg-
hagyatott. Komolyabb volt a' jókai egyház ügye, 
melly Gy. L. lelkészétől, némelly mellékes oko-
kon kívül azért óhajt szabadulni, mert az kité-
réssel fenyegetőzik. — E' férfiú előtt, vádlottak 
padlatján állni nem szokatlan dolog. — Már mint 
szapi lelkészt hat's több éveken által, egyik gyű-
léstől másikig, ollykor pironkodva tengeté t a -
nác*-székünk — mígnem sikerült öt Jókára át-
cserélni, melly ismét vádlóul lép föl ellene. — 
'S mindez miért történik? Ha véled, nyájas olva-
sóm ! hogy ö erkölcstelenségbe mélyen me-



rülve van: — csalódol , — illyesmit panaszló 
egyházai is alig mondanak ellene.—De van csak-
ugyan egy hibája, ama minden canonicus hibák 
hibája— a'lelki szegénység, legszélesb értelem-
ben. Alapos tudományosságról, széles olvasott-
ságról nem szólok , hiszen csekély tudományos-
ság mellett sok talpra esett sikeres tanítókat ta-
lálhatni : ámde hol Isten legbecsesb 's szüksé-
gesb ajándoka — a' józan természeti ész s felfo-
gás — hiányzik: ott átok ember ö magán, hi-
vatalban átok ezereken. — Nyolcz évek után is 
pirulva emlékezem vissza azon tanácsszéki ülésre, 
— és bátran hivatkozom minden jelenvoltakra, 
ha nem pirultak-e hivataltársukért, midőn a' tisz-
tán földművelő szapi egyház gondnokai öt értelmi 
gyöngesége fölött olly kitűnő szellemi felsöséggel 
leczkézék , — és ő aljas jargonjával annyira iga-
zolá azokat, hogy a' tanácsszék csak szégyen 
pírjával emelheté szavát, eszközölhetendö cse-
reigi megtarthatása iránt. — És im most ö, kit 
egyháza tán túlzott nagylelkűséggel fedezgete — 
kitéréssel fenyegeti azt. — Igen! mert ö nem 
emelkedhetett annyira, hogy tudhatná: miként 
prot. egyházunk bár édes anyai szivsajnálatával 
válik meg tőle, elfogultságokban eltérő fiaitól: 
de azon gálád nyerészkedőktől, kik öt uzsora-
hajtó áruként tekintik, megvetéssel fordúl el.— 
Iránta végzés lön: — Hogy ha illy panaszra még 
alkalmat nyujtand, nemcsak lelkipásztorságától 
mozdíttatik el, hanem minden olly hivatalok-
ból, mellyekkel vallásunk terjesztése 's tanítása 
egybekötve van, örökre kizárva leend. — A' 
panaszló egyház azonban — mint jelenté — ügyét 
kerületre fölebb-viendi. 

Ezek után közgyülésileg felbontattak az egy-
házak nyilatkozatai, melly ékből kitűnt, hogy 
a1 választmányilag kidolgozott képviseleti rend-
szert 7 ellenében — csekély módosításokkal életbe 
léptetni kívánja 15 egyház. A' nyilatkozatokból, 
mellyek többnyire credentionalisul is szolgáltak, 
kiviláglott az is, hogy legtöbb egyházak leiké-
szűkhöz magok közöl követtársat is választottak, 
de közölök ez úttal csak négy jelent meg; — sze-
retjük azonban hinni, hogy jövendőben nem ma-
radnak csupán papiroson. Most egy sajátszerű, 
kissé hangos conversatio jöve közbe. Ugyanis 
egy tiszteletbeli ülnök szót emele a régi modor-
ban 's jelesül a' presbyterek restauratiójára térve, 
mondá: hogy ar komáromi egyház nem nagy 
köszönettel fogna iránta tartozni, ha létre-jötté-
vel a' komáromi 70 's 80 forintokat fizető pre-
sbyterek mondanák : „Nem kell restaurálható 
presbyterségtek, — nem fizetek egy garast sem"; 
— utóbb pedig a" restauratióból egyenesen követ-
kezőnek állítá a' lelkészekét. — E' nyilatkozat 
első részei által a' komáromi jeles egyház presby-
terei vagy méltatlan gyanúsítással vannak illet-
ve, vagy, ha t. ülnök urnák, mint helybeli, egy-
házát ismerő gondnoknak, gyanítása nem alapnél-

küli: — azon esetben csak sajnálandó a' komáromi 
egyház, mert jövendője csak hiúságon 's czím-
vágyon, és igy külsőségeken — nem pedig tiszta 
belső vallásosságon 's abból folyó kötelesség-ér-
zeten alapúi. —A' másodikra nézve, válaszoltatott: 
hogy a1 lelkipásztorok mint hivatalnokok, restau-
ráihatók igen is; miként t. ülnök úr is, polgári hiva-
talára nézve, a' városi rendszer keresztül-menté vei 
restauráltathatni fog : de soha sem örökére vagy 
szerzeményére nézve — minemünek jelen viszo-
nyaink között tekintendő a' lelkipásztorság, mint 
egy lelki, de egyszersmind anyagi létünket feltéte-
lező birtok. — Erre lön nagy mennydörgés és vi l-
lámás! ?! És ugyan ugy-e? a' t. ülnök urnák lehet 
következést vonni le, melly tán ezereknek, kik egy-
házokat hiven szolgálták, polgári és anyagi létét 
pusztítaná el: — és nekünk szegény páriáknak még 
csak hasonlatért v. védokul se szabadjon ön becses 
polgári hivatalára vetni fel szemeinket ? Szép vi-
szonosság! — 's a son logis, annál szebb!?! Ha 
törvényhozásunk akkor, a' mikor a* restauratio 
által kimaradandó városi örökös tisztviselőket csak 
illyforma útra-valóval bocsátná el: „elmehetnek 
Isten hírével", kérdem, a' t. ülnök urat: nem mint 
városi tisztviselő, de csak mint polgár mit szólna 
hozzá? 'S ha ugy tetszik : az alkalmazás könnyű. 
Ne vélje azonban, hogy kast érdeket védek, — 
mert volnának bár előjogaim ámulásig hízelgők— 
egyházam üdve és virágzása hozván magával — 
örömmel mondanék le rólok. Hiszen az illynemü 
kisszerű áldozat, protestáns lelkipásztoroknak 
anyagilag is motiválva van, a' mennyiben ne-
künk családainknál fogva — mellyek által egyházi 
*s polgári társasághoz csatolva vagyunk — azokéin 
kivül semmi különző kast érdekeink nem lehetnek. 
— Annyit azonban követel a1 méltányosság, 
hogy ha egyházunk a' t. ülnök úr által kiemelt jo-
gát *) üdvösnek vélve, akkor a'mikor, gyakorlani 
akarandná: szükség, hogy legyen mindenek előtt 
igazságos. Ennélfogva ha a' t. ülnök urnák van 
nemcsak akarata reá , de egyszersmind bizonyos 
tudomása az iránt, hogy a' protest. egyháznak 

*) Félre-értés kikerülése végett szükségesnek vélem meg-
jegyezni , hogy midőn itt restauratióról szólok, nem 
ollyas helyosztó consistorialis műtéteit ertek, minő 
túl a'Tisza nagyobb részében napi-renden vau, — melly-
nek oka nem annyira az egyházak szellemében, mint in-
kább a'lelkészeknek csekélységekért költözködni vágyó, 
nomadi hajlamában rejlik: hanem értem a" szót ugy, 
mint a' polgári élet magyarázza. — Mióta azonban egy-
házunk rendszeresült: illyennek nyomára csak kivétel-
képen találhatni; — például: midőn a' XIV. Lajos alatt 
száműzött franczia lelkészek Németalföldre ésSchweitzba 
menekültek: számukra mindkét helyütt néhány fényes 
egyházak jelöltettek ki, mellyekben kedvességök foka 
szerint többször vagy kevesebbszer prédikáltak, — nem 
véve egyéb jutalmát mint a' számukra kitett jegyek-
nek kegyes adományképen gyűlt , de egy némellyikét 
egész életidejére biztosító tartalmát. Ezt azonban ma-
gyar protestáns egyházunk parodiázni nem akarhatja. 

K. J. 



vannak kezében eszközök, mellyeknél fogva a* 
restauratio által kimaradható lelkészeihez lehet 
olly igazságos, minőt közelebbi országgyűlésünk 
a' városi tisztviselők iránt tanúsított: — ugy ám, 
szóljunk érdeméhez a' dolognak; — de ha ezen 
tétel nem áll, — annyival inkább, ha hogy azon 
eszközökhez, egyházunk javával 's érdekével 
megtérő kilátás még csak távolban sem mutatkoz-
nék : ugy szabadjon az idézett ismételt nyilatko-
zatot , ha bár nem szándékos, de minden esetre 
méltány- és igazságtalan-irányúnak neveznem.— 
Ezen idézett conversatio után, épen a' választmá-
nyi dolgozat vala közgyűlési átvizsgálás végett 
felolvasandó , midőn egy tekintélyes férfiú, meg-
döntni akarva az egészet, mondá: hogy a' rend-
szer gyökeres újítás, melly egyedül zsinatot illet; 
hogy 1791: 26, 4-ik pontjába ütköző, 's kérdé: 
volt-e joga a' kerületnek e' tárgyban intézkedni? 
— Ha e' nyilatkozat oeconomiáját tekintem, való-
ban nem értem, miképen szálhatott ez alá megyei 
gyülésünkhez ? — miképen történhetett, hogy a' 
tudós úr, mint kerületi hivatalnok , mind a' kép-
viseleti rendszert elvben elfogadó tatai, mind a' 
választmányi dolgozatot átvizsgáló palotai gyűlé-
sen jelen levén : a' kerületi közönséget szerinte 
törvényellenes lépésére nem figyelmezteté; sem 
pedig akkor, midőn egyházunk közelebbi időben 
a' királyi megerősítést nem nyert budai kánonok-
hoz olly igen közeledő lépéseket teve, illy szigo-
rún loyalis férfiú létére, ovó szózatát nem hallatá. 
— Mi a' kérdés érdemét illeti: ugy hiszem, hogy 
az idézeti 1791: 26, 4. gyenge a' reá épített ál-
lítmányhoz; mert a' törvény ide vonatkozó szavai 
csak annyit mondanak, hogy kánonainkon intéz-
vények vagy leiratok által változás ne tétessék; 
de hogy magának a* törvénynek fentebbi ím e' 
szavai által: „Majestas C. regia — curabit ut 
hac in re certus, principiisque ipsorum Religionis 
accomadatus ordo constabiliatur," már akkoron in-
gatagnak elismert rendszerünkbe;—több mint fél-
század után, annyi évek tapasztalatait kijavítólag 
— avvagy csak ideiglenesen bele ne vezethessük 
— az ugyan e' rovatban eltiltva nincs. — Hanem 
miután e' törvényczikk által csupán az akkoron 
gyakorlatban volt, vagy az abban meghatározott 
módon alkotandó kánonaink vannak biztosítva: nem 
tagadhatni, hogy kérdéses intézkedésünket felső 
bele-avatkozás ellen törvénynyel védnünk alig 
lehetne: de kik ujabb egyházi eseményeinket 
figyelemmel kisérék, nyugodva lehetnek, hogy 
az történni nem fog. — A* vita terén azonban, 
pirulva kell bevallanom, hogy ama tekintélyes 
szózat, rögtönös discussiókbani gyakorlatlansá-
gunkat annyira meglepé, hogy a' már egyházaink 
által győztes ügy eleséshez vala közel, midőn a' 
többség, kibontakozva még is a' tekintély bűvös 
kötelékiböl, a' tárgyhoz érdemileg szólni kivánt. 

A' választmányi dolgozat pontonként tárgyal-
tatván, az egyházakra nézve: 1) A' népgyűlés 

szerkezete és hatásköre maradt a' szerkezet sze-
rint. — 2) A' presbyteriumot illetőleg: a' restau-
ratio elesett. — Ellenei mondák, hogy az csak 
korteskedésre, zavarokra vezetne, mint falvakon 
a' biróválasztás évenként; mire igen természetes 
vala a' kérdés: ha vájjon idvesb volna-e a' köz-
ségeknek, ha a" néha történhető lármásb válasz-
tások kikerülése végett, a' birák egész éltökre 
választatnának?? Egyházi adó-könyvecskéket 
nem akarunk!! Pedig körülményeink közt egy-
házaink financialis ügyei legfőbb figyelmünket 
igénylik; én ugy véltem, hogy habár elesik az 
egész rendszer, belőle ez egyet kiszemelendjük, 
mi azonban könnyű szerrel elesett.—Megyéknél, 
1 -ör A' közgyűlés szerkezetét illetőleg egyhá-
zainkat képviselőik választásában saját körükre 
szorítva lenni akarjuk. Pedig mult évi közgyűlé-
sünkön mondatott, hogy: „műveletlen pórnéppel 
egy széket ülni nem fogunk," — és ím e' rendszer 
szerint, egyházaink bizalmával egybe-hangzólag, 
a' kerületi, avvagy csak megyei értelmesség sz í -
nét tanácstermünkbe vonhatjuk vala, 's most azt 
tenni nem akarjuk! Kár, hogy kévéssé feledéke-
nyek vagyunk! — Az egyházakat mind követ-
küldésre, mindazoknak költséggeli ellátására kö-
telezzük. Hatáskörét a' közgyűlésnek megszorí-
tottuk annyiban, hogy a' viszonylagos többséget 
nyertekből ne helyszínén válasszon a' közgyűlés, 
hanem ismételt felszólítás után az egyházak.—Pedig 
szerintem e' két pont között némi összefüggés 
van; mert midőn a' rendszer tetszésökre hagyja 
egyházainknak a' képviselőik általi részvételt köz-
gyűléseinkben : közügyeink iránti érdeköket 's 
részvétöket motiválni akarja az által, hogy a' v i -
szonylagos többséget nyertek közöli választással 
a' közgyűlést ruházza fel. — Jegyzökönyvekre 
nézve, nem helyeseljük azoknak vázolatbani hite-
lesítését; mert az hitelesített visszaélésekre v e -
zethetne, mi roszabb leendne a* semminél: hanem 
akarjuk azt egészben; mellynek könnyebb e sz -
közölhetéseért kerületen egy-egy egyházi és vi-
lági segéd-jegyző választását kívánjuk a 'szerke-
zetbe vezettetni. — 2) Tanácsszék hatásköréből 
kivettük a'candidatiot, melly, miután szilárd-aka-
ratu egyházak saját választottaikat annak ellenére 
legtöbbnyire kivívják, csak törvények iránti t isz-
telet- 's engedetlenségre vezető; nem is említve, 
hogy midőn kezelése egyrészről a' lelkészekre 
nézve alacsonyító, másfelöl az egyházak jogait 
csorbítja. — Szőnyegre került a' kan. visitatió is, 
de rövid szó után kerületi gyűlésre halaszta-
tott. Egyelőre elég, hogy a' vélemények már e ' 
tárgy körül is megoszolva vannak, mi rövid nap 
annak részletes megvitatására vezetend.— Kerü-
letnél a' választmányi dolgozat, szinte mint a* 
megyéknél, elkülöníti az itélöszéket a' kormány-
széktől , de a* miképenről hallgat. Az egészet — 
mint már a' mult évben gyakorlatban volt — ala-
kítja a' két elnökön kivül, esperes- és gondnokok-



ból, nevezett tanácsbirákból, és a' megyék két-két 
követeiből. Mindezek észrevétlenül maradtak. 

A' választmányi dolgozat tárgyalása után házi 
dolgaink kerültek szőnyegre: jelesül az özvegyi 
tár. — Ennek eddig nálunk tőkéje nem volt, ha-
nem a'minden lelkészektől egyenlőn fizetett, négy 
forintokból begyült öszveg egyenlökép osztatott 
ki a' nyugdíjasok között. Mull évi közgyűlésünk-
nek azonban n t. Hetényi János t. kerületi főjegyző 
úr „Nép tanítói segélytár" czím alatt egy tervet 
mutatott be, mellynek főbb ponjai ím e' követke-
zők: 1) Belépti díj lelkészeinktől egyiránt 12, is-
kolatanítóktól 6 v.forint. 2) Évenkénti fizetés, az 
egyházaik szerint három szakaszra osztályozott 
lelkészeiktől, 6 ,3 , 2, vftok,iskolatanítóktól arány-
lag felényi. — 3) Osztálybeli különbség a' fizetés-
ben, a' nyugdíjra, melly mindenkitől — kivéve 
még is a' lelkészek és iskolatanítók közti arányt — 
egyenlőképen vétetik, nem hat ki. — 4) A* tár-
saság megalakulása után 5 évig segélypénz nem 
osztatik ki.—Ezen öt év alatt a'jelenbeni segély-
pénzesek a11. segédgondnok ifj. Pázmándi Dienes 
és t. Konkoli László táblabíró urak által, amattól 
két, emettől egy ezer v.ftokban alapított töke ka-
matjából dijaztatnak. — Az alapítványokon kivül 
azonban a' segély-tár még csak tervben van, 
mert mi minden vagyunk inkább, mint tett 's kivi-
tel emberei. — A' terv mult évi közgyűlésünkön 
olvastatott, részleteiben kissé módosíttatott, 's 
most, midőn már a'köröztetett aláírási iveket kelle 
vala látnunk, ism.ét csak a' tervet olvastuk; 's 
vájjon ha a' gyűlésben megindíttatik az aláírási ív 
és húsz lelkész aláírja, nem elébb mozdúl-e az 
ügy , mintha a' tervet még két gyűlésen olva-
sandjuk? — Illyformán vagyunk könyvtárunkkal 
is. Mult évben megrendelve volt a' fiók-könyv-
tárak központrai szállítása, kezelési tervkészítése, 
's mindezt ismét csak a'jövő évi közgyűlésre kell 
bevárnunk, — pedig, uraim, egy év nagy idő egy 
ember-életben ! Hogy megyei életünk necsak a' 
jegyzőkönyv holt betűiben, 's legfölebb gyűlésein-
ken létezzék: szükség, hogy a' közgyűlés első 
dolga legyen, közelebbi határozatai teljesültéről 
számot venni. 

Ezek voltak, valóban időszakos közgyűlésünk 
főbb tárgyai. Eredménye, jelesül a' rendszerre 
nézve, a' külön-nézelüek előtt egyiránt váratlan 
volt; mert midőn az ügy barátinál, egyháziaink-
nak gyüléseinkeni megritkulása a1 rendszer buká-
sára mutatott, ugyanaz a* consistorialistáknak 
többség iránt nyújtott reményt. — A' reform ügye 
tehát nálunk győzött, de a' conservativek mond-
ják: „Aláástok egyházatoknak, munkátok keserű 
gyümölcsét rövid időn kóstolandjátok." Urak! 
tudják, hogy csak merev szikla, sőt az is csak re -
latív, áll mozdulatlanul: ellenben elvek világában 
apály 's dagály váltogatják egymást; söt protes-
tansokul hinniök kell, hogy e' hullámzó — ollykor 
százados apály és dagály által ingatott — mozgás-

ban rejlik egy titkos irány, mellynek egyenes v o -
nalán általa folytonosan tisztulás és tökély felé 
mozdíttatik a' szellem-világ; miről nem hagy ké t -
kedni azon tapasztalat, melly szerint azon — bár 
jelenben tiszta és igaz-fényűnek látszó—egyes e l -
vek és igazságok, mellyeket e' hullámzás tisztító 
hab-gyürüzetében nem sodor: évek multán mint 
avultak, szenny- és porlepték tűnnek elő, — mi-
ből ismét azon ezerszeresen bebizonyult eredmény 
áll elő: hogy szellemi állapodásban enyészet , 
avvagy csak avulás csirája rejlik. — Innét prot. 
egyházunk jövője iránt, legbiztosb kezességünk 
abban vagyon : hogy az — nem falazva be maga 
előtt a* haladás ösvényét — Jézus világölelö isteni 
elveivel önkényt bocsátkozott a' szellem-világ örök 
hullámzásiba; hogy általa századokon's ezredeken 
keresztül nemesbülve, tökélyesülve, az örök igaz-
ságokat hova-tovább tisztább, istenibb fényökben 
bírhassa. — És itt vegyük komolyan figyelemre, 
hogy az elvek azon óriási harcza óta, melly prote-
stantismusnak létet és nevet adott, habár egyházi 
életünk felületét némi remegő mozgás ollykor 
végig libegte is: de annak medrében lehetnek, söt 
bizonynyal vannak is elvek, mellyeken e' három 
százados pangás avult szinei feltűnően ismerhe-
tők. — A' hosszú állapodás után azonban beállolt 
immár a' mozgalom kora , és annak jótékony 
hullámzása kezd egyházi életünk mélyére hatni.— 
Egyházunk — mint ébredő, midőn tudja, hogy 
mulasztott, — élénkebben, gyorsabban kezd előre 
lépdelni! 's ím a' conservativek, tüzet 's veszélyt k i -
áltva , szük nyughelyére kívánnák visszaszorítni 
a' szabadabban mozogni vágyót: de hasztalan 
minden eröfeszitésök! merte' mozgás a' szellemvi-
lágörök törvényinek kifolyása, mellynek ellenében 
törpe minden emberi erő. 

Végszavul szabadjon conservativ rokoninktól 
annyi viszonyosságot igényelnünk, — hogy mi-
dőn ök olly szorgosan örködnek „ne quid detri-
menti respublica capiat": ugyanakkor ne feledjék, 
hogy egyházunkat hön szerető fiak vagyunk mí 
is ; következőleg, ne véljék, hogy azon ügyben, 
mellynél annak jövője forog kérdésben, könnyel-
mük, vagy iránta közönbösök lehetnénk. — Mert 
bár nem vagyunk eléggé hiúk számtani bizonyos-
sággal állítani, hogy a' reform, győzelmének l eg-
közelebbi eredménye jótékony-sikerű leend : de 
annyit tántoríthatlanul hiszünk, hogy benne élet-
csira rejlik, melly egyházunknak, rövid évek 
multán, üdvös gyümölcsöt hozand. 

K o v á c s J ó z s e f . 

Kecskeméti ref. egyházmegye köz-
gyűlése. 

A' kecskeméti egyházmegye máj. 27-kén 
Abonyban tartotta — Báthory Gábor föesperes úr 
elnöklete alatt — közgyűlését, buzgó imával ün-
nepélyesítvén azt kezdetben. Czeglédi lelkész n.t. 



Szabó Károly úr, miután a' tisztújítás a' mult gyű-
lésen elvben közakarattal elfogadtatott, de akkor 
jelen nem lehetett: főjegyzői hivatalát — legin-
kább e* föelvnek hódolva — ezennel letette. — 
Ülnök-választást tárgyazó szavazatok — miután 
egy -két gyülekezet nem szavazott - fölbontat-
lan maradtak, bevárván a' kün-levöket. — Falusi 
iskoláink bizonyos tanítási rendszer nélkül szű-
kölködvén, intézkedések történtek. — Az egy-
házkerületi választmány által kidolgozott 's papi 
censurát tárgyazó jeles munkálatnak az elmultat 
sértőleg emlegető kifejezései megrovattak. — A1 

pénztári számadások átvizsgálására választmányi 
tagokul: Benedek László, SzigyáYtó Miskolezi Ist-
ván, Schiling András, Vári-Szabó S. neveztetvén: 
jelentésöket a' megelégedés örömével adták be. 
— A* k. somogyi egyházmegye a' papi özvegyi 
kegyelemévnek pártolására 's az egyházkerületi 
gyűlésnek Pestről leendő változtatására szólítván 
föl e' megyét : a" többség — védve az elsőt 
gyüléskedni Pesten kiván. — A' tiszavárkonyi 
egyház Szigyártó Miskolezi József, pándi nevelőt 
választá lelkészül. Tószeg, egy három éves káp-
lánt jelölvén ki, nehogy a ' régibbek jogai sértes-
senek, közölök hárman egy-egy vasárnapra — 
magok megismertetéseül szónokolni rendeltettek. 
Átalánosan e' gyűlést a' keresztyéni szeretet 's 
béke nemtöje karolá át ; itt nincs zsarnoki dölyf, 
nincs terrorismus, és épen ezért sajátítom Améri-
kába költözött honfiunk szavait: „Itt nem paran-
csol J — , G — / itt nem kiáltja: Hajdú hoz-ki 
Banka, fekuj-le, huszonöt neki; itt nix Tirán 
Vármégi Tiszt" *) Ifj . V á r i - S z a b ó S. 

B e l f ö l d . 
Onerdek* Ref. consistorialis daguerreotyp 

R.-Komáromból. Nevezetes dolgokat fogok elölte-
tek, szeretett prot. atyámfiai! mondani. Apr. 13-án 
nálunk nagyjelességü egyházgyülés, vagy con-
sistorium — vagy nem tudom, minek nevezzem — 
vala, mellynek két főtárgya — hiszem — előttetek 
figyelmet érdemlő leend. Olvastatott először az e.-
ker. főjegyző-választást tárgyazó superintendensi 
körlevél. Mellyre első szóló: „Minthogy eddig is 
gyakorlatában volt a'komáromi r. ekklézsia annak, 
hogy illynemü hivatalnokok választásánál tulajdon 
lelkészére szavazzon, szavazatom t. lelkészünkre 
adom." Az érdeklett lelkész úr : „Köszönöm a 
tek. úr bizalmát, de el nem fogadhatom a' szava-
zatot, mert valami nevetséges 's kellemetlen do-
log egy-két szavazattal illettetni csak; már pedig 
azt tudhatjuk előre, hogy superintendentiánkban 
főtiszt, püspökünk után legjelesb férfiú nagy tiszt. 
B. M. úr fog szavazattöbbséget nyerni, 's ugy 
vélem, e' szerint mi is szavazzunk őreá.4 ' Egy 

hang: „T. consistorium! inkább akárkire szavaz-
zunk, mint B. M. úrra " * ) Erre tek. b. K. F. úr 
gyűlési elnök 's többen felelnek : „Igaz bár, hogy 
az említett n.t. senior úr ekklézsiánknak ellensége 
volt a' collegiumért, mivel öt a' fehérváriak meg-
kérték , hogy tractusában eszközölje a' colle-
gium Fehérvára vitelét: de most már nem hin-
ném, hogy ellensége volna, 's kivált ha azt meg-
tudja, hogy 6000 lélekből álló nagy eklézsiánk, 
melly egy adakozáskor — midőn az egész ország 
csak 7 krajczárt adott — 130 forinttal járult ma-
ga a' közjó előmozdítására! — ezen ekklézsia, 
mondom, öt mind a'két szavazatával megtisztelte! 
Figyelemre méltó tárgy, t. consistorium! mert igy 
majd a' collegium idejövetele is siettetik." 

És meggyőzödének és szavazának vala ket-
tőn kivül valamennyien n. t. esperes B. M. úrra. 

Az egyik főtárgy ez volt: a' másik pedig ho-
sonló ehez, vagy még jelesebb 's a* komáromi 
ref. ekklézsiára üdvhozóbb, t.i. ha a' remélt ered-
mény eljövend. Elnök tek. b. K. F. úr harsány 
hangon, igazi elnöki mélósággal megszólal: „ F i -
gyelmet érdemlő tárgyat indítványozok a' t. con-
sistoriumnak: de ez ellen aztán senki se merjen 
ám szólani!" (!!!) Illy praeambulum's fontos meg-
győző ok után következett az indítvány: „Öröm-
mel hallottuk főtisztelendő tiszántúli superinten-
dens Szoboszlai Pap István urnák azon nagy 
megtiszteltetését, miként öt csász. kir. ap. felsége 
tanácsosai közé méltóztatott legkegyelmesebben 
kinevezni: e" szerint illőnek, sőt szükségesnek ta r -
tom, öt ezen magas állásában üdvözlő levelünkkel 
megtisztelni addig is, míg szerencsénk leend öt 
főtiszt, püspökünk szentelésekor körünkben szem-
lélni; mert ez által is édesgetni fogjuk őt a ' 
hozzánk eljövetelreHelyeslés. Az elnök foly-
tatta beszédét: „Azonban én már godoskodtam is a' 
levélről 's hiszem, t. jegyzőnk, — kit ez iránt 
megbíztam, kinek jeles tolláról meg vagyunk győ-
ződve — már azt el is készítette." A' t. jegyző 
úr elővette az iratot, mellynek tisztelgő s majdan 
eredménydús sorai felolvastatván, — helybenha-
gyatott , csak a' fölszólítás iránt jegyzé meg egy 
valaki azt, hogy ne igy legyen: „Nagyságos ki-
rályi tanácsos, főtisztelendő püspök ú r ! " hanem 
megfordítva. A' megjegyzés elfogadtatott, a' hiba 
ki lett igazítva : de nem tudom, vallásunkba becsú-
szott ferdeségek megigazíttatnak-e valaha, 's le-
szen-e még igazi evangyéliomi protestáns eklézsia 
belőlünk? B u k i n s z k y . 

*) Utazós Észak-Amerikába. B. F. S. által 1835 1. 322. 

*} Meglehet, ezen t. szóló azon veleményben volt, hogy 
ollyan egyén, ki prot. prédikátori hivatalát fénytelennek 
tartja "s e' szerint szégyenli, hogy ő ref esperes — 
mint a' kömlődi püspökválasztó gyűlésen nyilvánitá 
— nem érdemli, hogy a1 szégyenre még nagyobb ok 
adassék neki, ezen fénytelen állásban egy fokkal fölebb 
emeltetvén. B u k i n s z k y . 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
25. szám. Negyedik évi folyamat. Junius 22. 1845. 

Omnia mutantur, nihil 
Hac venit, hinc illuc. 

TARTALOM: Életképek a' helv. hitv. tiszántúli egyházkerületből 
(Folyt.) — Békési ev. egyházmegyei közgyűlés. B a l a s s a 
P á l . — Apológia. Dr. F e r e n c z y J ó z s e f . 

Életképek a' helv. hitv. tiszántúli 
egyházkerületből. *) 

XII. 
Jó vacsora melletthagyók el a1 békefalvi ven-

dégeket, 's most ismét ugyanezeket — kivéve 
a1 lakhelyére visszatért Szendreit — nagy-szá-
mú prédikátorokkal egyült, ismét vacsora mellé 
ültetjük. 

„Bizony! — igy szólhat ez egy pár sor után 
Képíróra vonatkozólag minden, ki ez életképeket 
nézegeti — bizony nagy eszmeszegénységgel 
kínlódik ez az együgyű ember. Miért is veszen 
kezébe ecsetet, ha szint vegyíteni meg nem ta-
nult? miért kezd regényalaku közleményhez, ha 
változatosságot, mi illyesnemü dolgozatokban olly 
kedvesen meglepő, teremteni nem tud ? . . . íme! 
XI. számok alatti közleményeiben volt Pál napja, 
volt Eulália napja, volt mulatozási estvély, volt 
legközelebb hastöllö vacsora, — és a' nyomorék 
eszmekoldus, felejtve a1 „Deus ex machina"-\, 
ismét vacsoránál mutogatja „Életképeit" . . 

Bocsánat, édes uraim! a' szegény képirónak! 
Mi azt gondoltuk, hogy képcsarnokunkban ezen-
túl nem képeket, csak elméleti értekezéseket 's 
gyűlésekről* hirdetményeket mutogathatunk. Azt 
gondoltuk, hogy két három prédikátornál többet 
egyült egy helyen talán soha sem találhatunk. És 
e' gondolat táplálására jogosítva érezzük magun-
kat ; mert az azóta lefolyt martiusi, áprilisi, májusi 
időközben különféle-nemü gyűlések tartattak, 's 
ezekben a1 hivatalosan jelen-lenni tartozott egyházi 
férfiakon kivül alig láthatánk egy-két prédikátort. 

Volt azóta tractualis gyűlés. Meg is jelentek 
a' néhány bepanaszlott egyének, 's ezeken kivül 
még azok, kik az elmozdíltatandók helyére köl-
tözni vágyakoztak. De ollyat, kit közügy iránti 
érdek vitt volna gyűlésbe, nem láttunk csak 
egyet is. 

* ) A z a z , Képíró túl tf liszán lakik, sb onnan küldi fel 
Pestre festményeit, mellyek költöttek, valamint az elő-
forduló nevek in. 

interit, errat et illinc 

Ov i d i o i . 

Volt volna azóta egy conferentia, melly olly 
czélból indítványoztatott's hirdettetett, hogy abban 
a'vidék egyházi férfiai eszméket cseréljenek, köl-
csönös tapasztalatikat észrevételeikkel figyelme-
sen kisérjék, 's általánosan a' vallásszolgáinak hi-
vatalos körben czélszerüleg folytatandó működése 
fölött barátságosan értekezzenek, — mikép ezt, 
iskolai ügyeket tekintve, a' pesti, losonczi, zay-
ugróczi conferenliákban az oktatók tevék. — És, 
hogy annál több még pedig anyagi érdek is ösz-
tönözze predikátorinkat, az egyházvidéki gyám-
intézeti pénztár állásának egész nyilvánossággal! 
megvizsgálása is, ez időre tűzetett ki Még 
i s . . . . csak hárman négyen jelentek meg. 

Volt azóta egyházkerületi közgyűlés, 's 570 
prédikátor közöl 8 esperes, 9 közrendű (ha ugyan 
lehet e* kitételt használni) prédikátor volt jelen; 
's ez utóbbiak — bár a' közgyűlés öt napig tartott 
— csupán egy délelöttet szakaszthattak el drága 
idejökböl. 

Csudálatos sajátsága predikátorinknak, hogy 
ők az egyháziak kedvellen helyzeléröl, söt siral-
mas sorsáról minduntalan szerelnek panaszkodni; 
's még is olly gyűlésekben, mellyek épen ez 
ügyeknek részint jobbra fordíthatása, részint el is 
intézése tekintetéből tartatnak, részt venni nem 
törekesznek, 's mondhalnók, az illy gyűléseket 
egész apathiával mellőzik. 

De! . . . . hála a' has istenének! kiket sem 
eszmecserélö conferentia, sem özvegyeik 's á r -
váik sorsát biztosító gyámintézeti ügy, sem tra-
clualis, sem superintendenlialis közgyűlés helyeik-
ből kimozdítani nem birt: azokat egy szerencsés 
nap, május 15-ik napja, seregestöl hajtotta Vaskő 
nevű helységbe. 

Talán, emlékezhetnek a* hív olvasók , mikép 
Szarvas Jakab úr az ifjú Vezendinél Pálnap es t -
véjén igérelet tett vala a' felől, hogy ha az Úr 
akarandja és élünk, minden ott jelen volt vendé-
gek számára megteríltetik nála az asztal, leányá-
nak Lilla kisasszonynak február 12-kén esö Eu-
lalia névnapján. 

Fataliter azonban, bár az Űr Szarvas Jakab 
éleiének kedvezett, egészségét 's békességét is 
megtartotta, hivatalos vendégei az akkor járhatlan 
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rosz út miatt meg- nem jelenhettek az ünnepélyes 
lakomára. 

E' veszteségét Szarvas Jakab úr mintegy ki-
pótolandó, qua tractualis assessor, per ecclesias 
körlevelet bocsátolt, 's feleségének Kellemi Zsó-
fiának névnapjára a' környékbeli ismerőseit, ura-
kat 's prédikátorokat, meghítta. Testes részvét-
tel fogadtatott prédikátoraink közöl némellyek ál-
tal e' körlevél, 's voltak, kik illedelem sértésnek 
tartották az ismételt meghívás ismételt mellőzé-
sét; ezért május 14-én estve Szarvas Jakab pa -
rokhialis udvara tömve volt mindenféle-alaku sze-
kerekkel, kocsikkal, szobáiban pedig testes és lel-
kes vendégek mulatoztak. 

Szerencsés névnapok! ti varázs-erővel osz-
latjátok a' lelkargiát. De nem csuda! Prédikáto-
raink közöl igen sok rettenetes munkát viszen 
véghez. Mert, uraim! nem csekélység ám Kiss 
Ádámnak, Pap Istvánnak, Szeremleinek remekeit 
betűről betűre betanulni, és a7 csendesen alvó fá-
radt népet hosszú álmaikból föl-föl riasztó stentori 
hangon declamalni. 'S ugyan mondjátok meg, mi-
kép törődjenek aztán az igy kicsigázott szegény 
prédikátorok olly ügyekkel, mellyek észt és 
figyelmet igényelnek ? Nemde sokkal természe-
tesb, hogy ök csak mulatozás végett menjenek a' 
testet, lelket fölvidámíló barátságos lakomákba? 

Mi azonban hajlandók vagyunk hinni, hogy a1 

mozgási 's cselekvési erőt, még névnapi mulatsá-
gok alkalmával is, nem prédikátoraink, de predi-
kátornéink 's leányaik fejtik ki. Ha ezek hivatnak 
meg valahová: ide, törik szakad, menni kell. Ha 
ezeknek vannak, bár sorsukhoz illetlen csillogást 
aíl'ectáló, vágyaik: e' vágyak teljesítésére az 
ökör szarvából is pénzt kell teremteni. . . . Igen, 
mert, mint mondják, mai világban müveit férjektől, 
minőknek pedig predikátorink méltán kívánnak 
nézetni, igényelhetünk annyi galántságot, hogy 
a1 nők 's leánykák kérelmét vagy kötelözködését 
gorombául meg ne szegjék, 's minthogy jövedel-
mök predíkátorinknak igen mérsékelt, belőle min-
denféle kiadásokat fedezni nem lehet: a' galant-
ság igen természetes eredménye ez, hogy inkább 
a' köztanácskozási gyűlésekből maradjanak eí, 
mint a1 névnapi mulatságokból; a' galantság 
eredményeül tekinthető az is , hogy politikai 
vagy egyházi hírlapokat, mellyeket a1 nők nem 
igen kedvelhetnek , ne hordassanak, hanem 
inkább divat- és életképeket, mellyeket aztán a' 
gynecaeumban felolvasni tartoznak a' vén fővel 
gyermek-leánykákat társul vett jámbor férjek. 

Ehezképest ne tulajdonítsa az olvasó nekünk 
hibául vagy eszmehiányul, ha mi „életképeket" 
adunk e' lapokba, 's prédikátorunkat, most ujolag 
's eddig még mindig csak névnapon gyüjthetjük 
össze.. . . Talán leend szerencsénk illy alkalom-
mal néhányat közölök olly párbeszédekre figyel-
meztetni, melly párbeszédek inkább illettek volna 
tractualis vagy conferentialís összejövetelkor...; 

Mi az apostollal ítélünk: „A jó alkalmatosságot 
árron is megvegyétek'sha másutt nem lehetett, 
itt Szarvas Jakab házánál tegyünk egy kísérletet, 
hatni predikátorinkra's ezek családjára: előadván 
elmélkedésünk három részében: I. Mi a papné hi-
vatása? II. Mi a' pap hivatása? III. Mi a' theo-
logicum seminarium, vagy is o'papképző intézet? 

Vaskő — mintegy négy—ötezer lélekből álló 
kellemes-fekvésü's termékeny-határú helység — 
jelenleg Vaskői István özvegyének birtokában 
volt. Az özvegy urnö e' falusi jószágában már 
tíz év óta lakék 16 éves szende kisasszonyával 
Stephaniával. E' leánykája mellé nyolez éves ko-
rában házi tanítót 's gouvernante-ot hozatott, és 
hogy a'gyermeknek másodmagával inkább legyen 
kedve tanulni, 's némileg egy kis nemes vetélke-
dést ébreszthessen: leánya mellé elkérte Szarvas 
Lillát, kiben igen szép tehetségek mutatkoztak, 's 
csak egy pár évvel volt idősb Stephaniánál. 

Lillának édes anyja, Kellemi Zsófia, szegény 
árva papleány volt, 's Vezendi Máténé szüleinél 
a' Szendrei-háznál nőtt fel a' derék Vezendinével 
együtt. Vezendi Máténál ismerte meg öt Szarvas 
Jakab úr,1s a' gyámszülék szerencsének mondták, 
hogy a' szegény árva leány a' meglehetős-jöve-
delmű vaskői prédikátorhoz mehet nőül. Szarvas 
Jakabné asszony kellemetes-külsejü, e' melleit 
igen okos, eszélyes, tapasztalt asszony volt. Férje 
jövedelmét tetemesen szaporította némi csekély-
ségnek látszó, még is nagy hasznot hajtó iparral. 
Ö nagy mennyiségben tartott ludakat, 's ezek tol-
lát télen keresztül a1 falubeli leánykák állal nagy 
tisztasággal megfosztatta. Melly iparczikkröl any-
nyira elhiresedelt, hogy a' környékbeli uraságok, 
leányaik kiházasítása alkalmával, az ágynemüeket 
tőle vásárlott pelyhekkel készíttették. Nagy gon-
dossággal ápolta kertjében a' gyümölcsfákat, 's 
jól eltartott gyümölcseit télen keresztül gazdag 
nyereséggel adta el a'fővárosban. Különös figyel-
met fordított a' len termesztésére 's megfonatá-
sára; nemkülönben a' dohány nemesítésére. Ló-
herés kertjéből végre's specialis-faju tehénrépái-
val néhány tehenet tartott, és gondos tisztasággal 
készített irós-vaját hétről hétre rendesen a' me-
gyei főváros ezukrásza vásárlá meg töle 
Mindezeket olly sikerrel teljesítette, hogy a' ház-
tartás naponkénti költségeit ezekből bőven fedez-
tess igy férjének hivatalábóli jövedelmöket fekvő 
jószágok szerzésére használhatták. Több évek 
szerzeménye összenővén, Szarvas Jakab, ha gaz-
dag nem is, de magát igen jól biró tehetős földes-
úrrá lön, 's leánya, vagyonilag szólva, nem riieg-
vetendö partie-nak tartatott. 

Azonban, embernek gyakran az van legna-
gyobb kárára, mit egyelőre legnagyobb nyere-
ségnek vél. Lillát, az egyetlen leányt, kibocsátá 
Zsófia anyai gondoskodása alól, 's Lillát a' vaskői 
udvarházban neveltetés elszelesítette. Ki- és túl-



lépett ö saját helyzete körén, magát tálbecsülte, 
papleány létére kisasszonyt szerepet ohajtott ját-
szani , és apjának, — a' gyermekébe magasztalt-
ságig szerelmes apának — irántai sziveségével 
's meglehetős vagyonával elannyira visszaélt, 
hogy kedvencz vágyai közöl csak egyet sem ha-
gyott teljesítetlenül. Igéző hatalommal uralkodott 
atyján, anyjának háziasságát, gazdasszonykodását 
pedig, önmagához, mint valami fentebbi művelt-
ségű leányhoz, illetlent, tiszteletlenséggel tekin-
tette. Illy érzelmek között 's illy gondolkozásmód 
mellett, kifejlett 's megerősödött benne a" tettetés 
is. A* vaskői udvarban olly szerény és alázatos, 
a' tekintetes asszony és Stephania jelenlétében, 
édes anyja iránt olly előző és kíméletes volt, hogy 
Vasköiné Lillában, tiszteletre méltó anyja iránt, 
durvaságot, gorombaságot még csak nem is gya-
níthatott. De nem illy kíméletesnek, sőt inkább 
némi fensőbbségét igénylőnek mutatta magát 
anyja irányában azon falusi leánykák előtt, kik 
tollfosztás, lenfonás, vajköpülés 'stb. végett a' pa-
rokhiára be szoktak járni. 

A' vaskői lakosok mondhatlanul szerették 's 
becsülték Kellemi Zsófiát. A' falubeli leányok kö-
zöl az volt szerencsésebb, kit a' papné legtöbb-
ször használt udvarában, mert az ifjú legénység 
a' leányok méltánylásában a' papné Ítéletét kö-
vette Igy lön, hogy Zsófia a' vaskői nőnem tag-
jait a' legszorgalmasb gazdasszonyokká készíté 's 
ez által a' falubeliek vagyonosságának előmozdí-
tására igen sokat telt. Ezeken felül a' hozzá be-
járatos leányoknak elméleti ismereteit is tisztította, 
nevelte. 0 Vezendiné vei együtt neveltetvén, te r -
mészettudományt, földismeretet, népjellemrajzot, 
's történettudományt tanulgatott; és az esténként 
dologra begyült leányokat természeti tünemé-
ményekröl, utazási tapasztalatokról, a' világ 's kö-
zelebb Magyarhon történetében feltűnő asszonyok 
életéről, s több elfélékröl tartott beszédével ok-
tatva gyönyörködtelte. 

Nem lehet hát csudálni, ha a' falubeli nép a' 
derék papné iránt rendkívüli tiszteletet tanúsított, 
a' páratlan anyával illetlenül bánó Lilla kisasszony 
iránt pedig szembetűnő hidegséggel 's idegen-
séggel viseltetett. 

Lilla magaviselete keserűn fájt az édes anyá-
nak. De ö többé nem segíthetett. Nem. Mert férje 
épen e' sajátságaiért kedvelte különösebben le-
ányát ; 's nem egyszer vetelte szemére a' derék 
nőnek, mikép Lilla nem is szorult arra, hogy olly 
dolgos szolgáló legyen, mint a' falusi paraszt leány, 
vagy minőnek magának Zsófiának kellett lennie, 
hogy elhagyatott árva papleány fővel férjet nyer-
hessen. Hasztalan voltak az anyának minden ta-
nácsai, a' helyett, hogy közelebb hozták volna 
azok leánya szivét önszivéhez, még inkább ide-
geníték. Hasztalan voltak intései, a* vaskői kis-
asszonynak szerény,nyájas, igénytelen magavise-
letére vonatkozó észrevételei, ez úrhölgynek 

gyöngédségére,mint utánzandó példaképre, figyel-
meztető beszédei: válaszul nyeré férjétől, hogy 
szegény 's árvaságban nőtt papleány, minő volt ő 
is, nem képes megítélhetni, mikép viselje magát 
a' mai kor műveltségéhez illöleg egy 18 éves jó 
birtokú leány. Ezenkívül Lilla némelly szomszéd 
ifjú papnékra hivatkozott, kiknek férjeik hason-
líthatlanul szegényebbek az ö papájánál, még is 
ugy öltözködnek, mint akármelly előkelő urnök, 
szintúgy részt vesznek az olvasó társaságokban, 
's a' nőnem kiképzésére készített irodalmi ujabb 
müveket mind olvassák. 

És volt is igazsága Lillának. Nemcsak Jósika 
minden regényeit, nemcsak a' magyar és külhoni 
szinmüdarabokat, de a'franczia irodalom magyarra 
átfordított ujabb termékeit Victor Hugó és Sue 
jeles darabjait is olvasták 's olvassák papnéink 's 
férjhez menendő leányaik, még pedig az egy.vidéki 
olvasó társaságok közköltségén, — míg a' tiszte-
letes és tudós hitszónok urak a' magyar gramma-
tikát sem tudják, 's müveit ember elcsömörlik a' 
grammatikai hibákkal tele levő, de dologtól, velő-
től üres egyházi beszédeiktől. Ök mióta, post ea-
thedram haza vitték a' Catharinát, megfordítják 
az ügyet, post Catharinam áll a' ealhedra. Mióta 
hivataljokat elkezdették, azóta tudományos köny-
vet nem olvastak, sokkal kevésbbé hozattak. Alig 
van egész egyházkerületben egy pár vidék, melly 
AUgemeine Kirchen-Zeitungot járatna. Lilteratur 
Zeitungot egy sem hozat. Sőt még a' Protestáns 
Egyh. és Iskolai Lapokra sem jut költsége számos 
prédikátorainknak, kiknek leányai számára köz-
költségen meg van rendelve ,,Der Spiegel"-féle 
német divatlap,'s kiknek leányai, háznál,franczia-
mü-, arany karpereczet hordoznak hétköznapi 
foglalatosságok között, meilyeket azonban éltes 
anyjaik végeznek, míg ök gyöngyös tárczát és 
zacskókat készítgetnek az őket nem nőül vevő, 
de méltán ki- és megnevető urfiaknak. 

„Goromba képiró! hát mi gondod ezekre, — 
szól a' gyöngyös munkán pápa szemmel bámuló 
öreg prédikátor — kinek van joga pénzem kiadá-
sát bírálgatni? 's ki kényszeríthet engem,hogy a* 
hiábavalóságokkal tölt Egyházi és Iskolai Lapokat 
hordassam? hiszen az illy boszantó és szembe-
gúnyoló képekkel még inkább elidegenítitek az 
olvasót. Eddig heted magammal járattam csupa 
generositásból e' tengődő Lapot: — ezentúl egy 
fillért sem vesztegetek rá I! . . 

Oh, kérem! kedves tiszteletes úr! ne vonja 
meg kegyét. Inkább más képet mutatok hát, egy 
örökre utánzandó predikátornéi példaképet. Isme-
ri-e Vezendi Máténét? Nem látta ezt soha senki 
külsőkben csillogni. Nem fényeskedni szeret ő 
világi körökben, de fényleni,*s éltelöleg fényleni, 
mint nap, házi körében. Épen ezért, ha szerény, 
de tiszteletes öltözetében valahol megjelen, a* 
legelőkelőbb társaságokban vetekedve tanúsítják 
iránta az úrhölgyek is, mint a'gazdag Selymesiné, 



Vasköiné, tisztelő érzelmeiket. Predikátornékat 
szerénység magasztal fe l , *s alázatosság teszen 
tiszteletes asszonyokká. Ezek abban találják fel 
boldogságukat, ha férjeik hivataluknak élhetnek, 
's ha Vezendi Pálhoz hasonló fijakat nevelnek. — 
Vezendi Máténéhez hasonló Kellemi Zsófia, de 
ennek munkásságát paralyzálja az önhöz hasonló 
Szarvas Jakab. 

Bocsánat e' kitérésért, mert ezeket szükség 
volt előre megjegyeznünk. Előre kell következő 
„Életképeinkhez" festéket törni. Azonban, mi a' 
katona-gelei kánonokat igen okos kánonoknak 
tartjuk Vezendi Pállal, 's legokosbaknak azokat, 
mellyek a' prédikátort folytonos tanulásra 's 
szükséges könyvek megszerzésére kényszerítik; 
mellyek prédikátorokat 's predikátornékat külső 
magaviseletben 's háztartásban illető korlátok 
közé igazítnak. 

Most ezzel bevégezvén, mit a'vaskői vendég-
seregnek némelly nőnemi tagjaira vonatkozólag 
egész általánosságban Zsófia eslvélyén mondha-
tánk: térjünk a' férfiak társaságába. 

nosság épen nem volt kenyere. Ó minden idejét 
a' maga csinosgalásával, finom női munkákkal, *s 
románokkal töltötte e l ; a" tanuló-szobát pedig 
olly lomfészeknek tartotta, hová egész bátorság-
gal mindent beszórhatott, tudván, hogy rend- 's 
tisztaság-szerető anyja ide be nem mehet, 's tet-
teiért meg nem szólíthatja. 

A' leirt museumban most számos férfiak egy-
ről egyig mind prédikátorok ültek vagy álltak, 's 
közöltük zajos lármával élénk vita folyt; — melly 
lármát egy előttünk már ismeretes erős hang, Bo-
ros Márton úr hangja , nyomott el ; 

„Conticuere omnes intenlique ora tenebant 

XIII. 

Esperes Boros Márton úr az említett fenyő-
asztalra mint föfö helyre heveredett föl, 's fejét e* 
magyar csárdai divánon ázsiai kényelemmel tá-
masztá három nagy rongyos és piszkos foliant-
könyvekhez, mellyek közöl a' legalsó currensek 
diariuma, a' középső halottas protocollum, a' leg-
felső matricula volt. . . . Most e' kényelmes fek-
véséből fölegyenesedvén: 

Inde toro páter senior sic orsus ab alfo. 
„Édes barátim ! Nemo vestrum rem acu teligit. 

Elsorolhatlan bajainknak igaz okát én mutatom ki 
elöltelek. Infandum quidem renovabo dolorem, de 
nekem az én élelem sem drága, csakhogy híven vé-
gezhessem a' szolgálatot, mellyet vettem az Úrtól. 
. . . Tehát, édes barátim ! prima mali labes ez, hogy 
az ekklézsiák szabadválasztást sürgetnek prédiká-
tor-választás alkalmával,'s e'procax libertást quae 
civitatem ecclesiaslicam miscet, még a' superinten-
dentialis közgyűlés is pártolja.. . . Ennek követ-
keztében az esperes a' tractusában régóta szol-
gáló egyéneket jobb ekklézsiával nem consolál-
hatja; sőt némellyik öreg papot, ha ellene az egész 
nép felzúdul, régi ekklézsiájában sem tarthat meg. 
Az én ítéletem szerint minden ifjú embernek a* 
legcsekélyebb ekklézsiában kellene hivatalát kez-
denie, 's innen aztán nyílás esvén, két-három év 
multával, promoveáltatnia. A'nagyobb ekklézsiák, 
mellyekben nagyobb az intelligenlia is, az öreg 
papokat, még fogyatkozásaik mellett is, megbecsül-
nék. Bíznák csak én rám magamra az egész tra-
clusom dislocatiójál: majd megmutatnám én, hogy 
ellenem senkinek sem lenne, de nem is lehelne, 
helyes kifogása." 

„Ugy látszik, — válaszolá Báíori e' gymna-
sialis classicilással tartott oratióra — van valami 
igazság n.t.úr állitmányaiban, mellyektől én, mint 
tulságig csigázolfaktól, sok tekintetben eltérek. 
Először is azt látom, hogy a' n.t. úr rendszere 
nyomán a'nagyobb ekklézsiákban,hol, mint mon-
dani méltóztatott, az intelligenlia is több, mindig 
tehetetlen öregek lépnének szolgálatba, 's illy 
városokban az egyházi hivatalt nem a' gyülekezet 
lelki üdvére, sokkal inkább egy-két ember ká-

nak azonban, mint tudjuk, a1 házi tisztaság 's esi- nyelmesb élhelésére rcndcllnek lehelne nézni. 

A' férfiak egy kertre nyíló, 's úgynevezett 
Museumban, tanuló-szobában pipáztak. E' szobát 
azonban, mellynek belső ajtaja a' többi szobákkali 
közlekedés tekintetéből befelé más szobára is nyí-
lott, inkább kamarának lehete gyanítani. Egy pár 
nagy théka emelkedett fel magosan, mellyeknek 
polczain, a' hálratolt 's pókháló-fátyollal légytől 
őrzött könyvek elölt , hosszú sorral csilloglak 
ugorkával, pöszmétével, paradicsomalmával 's 
különféle ezukros befözötlekkel tele üvegek, bou-
telliák, poharak, porczellán-edények. Mind Lilla 
kisasszony sajátjai. Egyik szegletben össze-vissza 
hányt láncz, patkó,fejsze ,békó, szakadozott istráng 
's ki tudná miféle dirib-darab eszközök heverlek. 
Másik szegletben a' mai estélyre készített tészta-
nemüek nagy kosarakban rakattak egymás fölibe. 
Volt egy festetlen fehér fenyőfa-asztal is kőporral 
megsurolva; de látszott, hogy a' télen keresztül 
oda-hányt sódarok,hideg pecsenyék,maradék éte-
lek kigyalulhallanul bezsírozták azt. Minden arra 
mutatott, hogy ez ugynevezelt tanuló-szobában 
évek óta nem tanult egy teremlelt állat is ; arra 
mutatott, hogy a'museumban a1 rondaság elkárho-
zott Múzsája egérfogóban ezinezog. 

'S honnan ez undorító rondaság, Kellemi 
Zsófia körében? Ah! ezerszer kérte ő férjét, hadd 
tisztítsa ki, hadd rendezze ö e' szobát „Nem 
. . . . volt mindig a' válasz. — Ott olly irományok 
vannak, mellyekhez senkinek sem szabad nyúlni. 
Tudós emberek szobájában mindig 's mindenütt 
van némi rendetlenség." Lillán kiviil e' szobába 
Szarvas Jakab egy teremtményt sem bocsátolt. 
Már az illyféle határozatiban ö rendíthellenüi 
megátalkodott volt; mert ugy illik, — szokta 
mondani, — hogy a' férfin szilárd legyen. Lillá-



Igy Debreczen, Pest, Miskolcz, *stb. mindig 70, 
80 éves egyházi szolgákat költöztetne kebelébe, 
még pedig, minthogy illy korban nagyon termé-
szetes a'halandóság, egy-egy esztendőben keltöt, 
hármat is; *s az illy principálisok mellett successive 
változó tapasztalatlan káplánok, néhány év alatt 
akaratlanul aláásnák a' legvirágzóbb ekklézsiák 
egyháziasságát, s ezzel együtt vallásosságát." 

„Én tehátiezt a' juxta senium gradualis illoea-
tiót czélhoz vezetőnek épen nem tartom. . . . De 
nagy örömmel örvendek, ha az egész tractusban 
közméltánylatot nyert érdemeik állal a' több hi-
vataltársakon felülemelkedett prédikátorokat, a' 
nagyobb ekklézsiák szabadválasztási joguk sze-
rint magokénak még gyümölcsdús életkorban el-
választják. Erre számos példákat tudnék felhozni. 
Igazi tudományos készületü,szorgalmatos és tiszta 
élelü's feddheilen erkölcsű prédikátor ritkán,vagy 
talán egyszer sem maradt — ha ugyan változni 
kedve volt — olt, hol szükségből hivatalát kez-
dette. . . . Sőt többet mondok , — nemcsak egy 
tractusból, de három-négy szomszéd tractusból, 
egészen más superintendentiából is fölkeresik az 
ekklézsiák a' magokat kitüntetett egyéneket." 

„A' mi továbbá az öreg predikátorokkali mél-
tatlan bánásmódot illeti: erre nézve azt jegyzem 
meg, hogy általánosságban véve a' dolgot, a1 

prédikátor ha 20 -30 évig szolgált egy ekklézsiá-
ban , igen sokat tehet arra, hogy magának idősb 
korára öt tisztelő gyülekezetet képezzen. Ha a' 
prédikátor, nem mondom hetenként, csak hóna-
ponként el-elmegyeu a' fi- és leány-iskolákba; 
''s eljár nem azért, hogy a' szegény iskolameste-
reken mutogasson nevetséges hatalmat, nem is 
azért, hogy az iskolás gyermekeket koronként 
lemocskolja, — de azért, hogy a' vallásosság 's 
egyháziasság szent magvait maga hintse el az 
iskolában hívei gyermekeinek szivébe: — oh! ez 
által a' szüléket is lekötelezi, kiknek a1 gyermek 
dicsekedve beszéli el a1 lelkipásztor szivreható 
jelenlétét, a' gyermekeket is megnyeri magának 
annyira, hogy ezek az iskolából iránta kivitt tisz-
teletet mindvégig megtartandják, 's hozzá, mint 
lelki atyjokhoz, nemével a' pietásnak, későbbi 
időkben még inkább ragaszkodnak. Ez állítmá-
nyom igazolására száz példát tudnék egyszerre 
felhozni. De hiszem, hogy mindenki önkényt meg-
vallja, mikép az ekklézsia veteményes kerte az 
iskola. A' lelkes Wimmernek e' tárgybelí nyilat-
kozatát's iskolai ügyben tanúsított enthusiasmusát 
én teljes szivemből lelkemből osztom, 's mennyire 
tőlem telik, követem is." 

„Na bizony! — rákiáltanak Bátorira tizen is 
— még ez ám a' beszéd! Hát a' pap legyen már 
minden? ez legyen fiúk 's leányok tanítója i s ? . . . 
Csak folytassa kiki a'maga mesterségét. Egyik se 
avatkozzék a' másik körébe. Legtöbb baj épen 
onnan származik az ekklézsiákban, mert a 'pap 
az iskolamesterekkel kötelözködik." 

„Igen, de még előre megmondám, — szóla 
közbe emeltebb hangon Bálori — hogy ne köte-
lőzködjék, de mint atya, ugy menjen az iskolás 
gyermekek közé." 

A' lárma nőttön nőtt, míg Fejes György t e -
kintélyes elnöki hangon decisive mondá: „Haran-
gozó harangozzon; tanító tanítson; prédikátor 
prédikáljon. Ez axióma. Öcsém Bátori! ha logicát 
tudnál, az említett tárgyakróli fogalmaidnak fogai 
nem akadnának egymásba." 

„Én pedig épen ezt akarom, — válaszolá Bá-
tori — hogy a' kerekek fogai, mint óraműben, egy-
másra dolgozzanak. Iskola az egyházra, egyház 
az iskolára; mindkettő a' polgárzatra, a' polgárzat 
mindkettőre " 

„Na hát öcsém! — hahotázá Fejes György, 
— légy órás, ne pap. Érted? 's most már többet 
ne papolj." 

„Nem értem biz én, — mondá Bátori— 's pa-
polok tovább is, mert nekem egészen más fogal-
mam van az egyházi hivatalról, mint nagytiszte-
letii uram-bátyámnak." 

„Quot eapita, tot sensus,— dörmögé egy éltes 
prédikátor—. Édes öcsém uramék! nagy kérdés 
ez: „Mi szempontból kell tekinteni az egyházi hi-
vatalt, 's különösen mi legyen hivatása az evan-
gyeliomszerüleg reformált keresztyen vallás szol-
gájának?" ítéletem szerint legtanácsosabb 
e' kérdésnek fejtegetésébenemis avatkozni. V é -
gezze el az ember hivatalos szakmányát szorgal-
matosan ; menjen gyülekezetével mindig parallelé, 
szemközt, divergenler, convergenter soha se: — 
igy boldog leszen a' pap , holtig nyugodalomban 
élhet, bele penki sem köthet Az, hogy hi-
vatalában 40—50 év alatt tett-e valami hasznot 
vagy semmit sem: igen keveset tartozik a1 dolog 
érdemére. Hiszen százezer ember közöl alig t a -
lálkozik egy, kinek életnyoma halála után is meg-
látszanék... . Az én életphilosophiám, édes öcsém 
uramék! ez; 's nem is volt ekklézsiámban soha 
semmi bajom. Azt, hogy híveim szeretnek-e vagy 
sem, inquirálni nem szoktam; illy hiábavaló-
ságért, minő a1 hivatali becsültetés, nem aggódom; 
tapasztalatból ismerem, hogy a1 hozsánnával üd-
vezlett nagy szónoknak is volt baja ekklézsiájá-
val, hanyagság vagy daczolás miatt. Eljö a' va-
sárnap : prédikálok. Eljö a' fizetés ideje: fizeté-
semet fölszedem. Eljö az examen: a' gyerme-
keket sorba szólítgatom. Ha tudnak, jó; ha nem 
tudnak: ezzel sem sokat gondolok. Nekem gya-
lázatomra nem válik. Azok pironkodjanak, a' 
kik hitellenül élnek 's kiket e' dolog közelebbről 
érdekel." 

„Lelkemből van merítve—jegyzé meg Fejes 
György egész tekintélylyel — e' tapasztalati 's 
gyakorlati életből merített tanács. — Ifjú papok! 
barátim! kik itt vagytok, ezt hallgassátok,ezt kö-
vessétek. Soha sem biztosíthatják máskép hivatali 
álláslokat . . . , " 



„Kisebb vagyok,— szóla az ifjú Vezendi Pál 
tiszteletteljesen a* társasághoz — hogysem az 
évekhozta bölcseség szabályait, mellyeket tiszte-
letes Csendes Boldizsár uram-bátyám saját boldog 
életéből következtetett, ifjú tapasztalatlanságom 
mértékével mérsékelni akarnám; annyival inkább, 
mert e' szabályok követése egyéni véralkattól 's 
hely- és korszerű körülményektől függ Én 
hát ezeket mellőzve, csak amaz általános kérdésre 
próbálok megfelelni, mellyet Csendes bátyám sző-
nyegre hozott, 's mellyröl azt mondá, hogy leg-
tanácsosb nem is fejtegetni; tudniillik ama kér-
désre : „Mi szempontból kell tekinteni az egyházi 
hivatalt, 9s mi legyen hivatása a reformált ke-
resztyén vallás szolgájának ?e( . . . Én e' kérdést 
életkérdésnek tartom mindazokra, valakik egyházi 
hivatalba lépnek, 's követelem, hogy e' tekintet-
ben minden prédikátor tisztába legyen önmagá-
val Én részemről e' kérdést magamnak 
megfejtettem, 's ha szabad komoly tárgyról illy 
alkalommal szólani, nézetimet elő is adhatom." 

„Jól van, jól, Pali! — mondá Fejes György — 
csak nagyon fel ne tekerd az eszed. Ugyan, Pali! 
miért nem lettél te professorrá? Te mindig prae-
lectiókat szeretsz tartani. A' minap is apád házá-
nál majd megütött a' guta kínomban, míg a' budai 
zsinat kanonairól vekengettél bátyáddal." 
'S Vezendi Pál vállát barátságos nyájassággal 
megveregette. 

„Nagytisztelelü esperes úr! — válaszolá Ve-
zendi Pál, szerényen meghajtva magát 's ezzel 
mintegy megköszönve Fejes György szíves con-
fidentiáját — igen röviden adom elő nézetimet; 's 
hogy a' föltett kérdésre egyenesen feleljek , előre 
kimondom véleményemet: „Az evangyéliomsze-
rüleg reformált keresztyén vallás szolgáinak, vagy 
theologiai stílussal, az ordinált prédikátorok hiva-
tása abban áll, hogy legyenek ök a9 Krisztus ál-
tal tanított vallás nyilvános életének olly organu-
mai, kik, tanítás és példaadás által egyes embe-
rekre, egész közönségekre hatva, Krisztusnak hív 
tanítványokat, azaz, istent lélekben és igazságban 
imádó keresztyéneket gyűjtsenek; — legyenek a' 
keresztyén vallás nyilvános életének olly organu-
mai, kik, ha több híveket magukon kivül gyűjteni 
nem tudnának is, a9 keresztyén vallást önmaguk-
ban 9s önmaguk által életteljes erőben fentartsák, 
9s ekkép és ez által legyenek az apostoloknak hi-
vatalos utódaivá 

„Igaz, hogy a1 lelkészi hivatalróli ezen foga-
lom szerint az egyházi szolgák világi állása — 
világ szerint — nem igen kedvező. De hiszen a' 
ker. vallás nem papvallás, 's nem is azért adatott 
e1 világnak, hogy a' papi kasztot minden kigon-
dolható előjogokkal gazdagítsa, — sokkal inkább, 
a' keresztyén vallás népvallás, 's adatolt ez egész 
világnak azért, hogy a' földnek minden népeit 
igazság és szeretet által boldogítsa. . . . Az em-
beri nemzet perfectibilitása talán sehol sem lehet 

szemmel láthatóbb, mint ha meggondoljuk, hol ? 
minő eszményi magasságban áll egy augurhoz 
hasonlítva, az evangyéliomot tanitó 's követő re-
form. lelkész?. . . Kibeszélhetlen elöhaladás az em-
beri nem művelődésében, a' vallásszolgákróli illy 
fogalomra emelkedés; 's mennyi reactiókkal kel-
lett a' józan észnek küzdenie addig, míg ezen (a? 
protestantismusban kitisztult) tiszta fogalomnak a* 
valóság is felelt." 

„És az egyházi hivatalróli ezen fogalom, mi-
szerint a' lelkészek nemcsak fentartói, de hivata-
los terjesztői 9s tanítói is a1 keresztyén vallásnak, 
megkülönbözteti őket mind a' gyülekezet közön-
ségének úgynevezett világi vagy laikus tagjaitól, 
mind a1 r. katholika 's általában akármelly más 
vallás áldozó papjaitól, Druidektöl, Bárdoktól, Au-
guroktól, Braminektöl, Levitáktól; — 's ugyan-
csak ezen fogalom, mind a' lelkészek lényeges 
hivatását, mind az egyházi önállásu hivatal szük-
ségességél napfénynél tisztábban kimutatja." 

„Ugy látszik ugyan, hogy az egyházi hivatal 
szükségességéről balgatagság szót is tenni, mert 
hiszen még a1 kasztokat képző papokról is meg-
vallja a' história, hogy kisebb nagyobb mértékben 
tettek valami hasznot a' korukbelieknek, — meg-
vallja, hogy az emberi nemzet általános neveltetése 
ügyében egészen alkalmatlan eszközök nem 
voltak." 

„Nekünk azonban lehetlen mellőznünk ezen, 
ujabb korban sokak által szóba hozott 's külön-
félekép fejtegetett, kérdést: „Vájjon szükséges-e 
a9 protestánsoknál önállásu egyházi hivatal 9s kü-
lönvált lelkészi rend?" vájjon a* mai korban, mi-
dőn már ennyire haladt a' szellemi műveltség, 
midőn olly közönségesekké leltek a' tartalomdús 
és tanulságos könyvek, midőn a'népnevelés ügyé-
ben olly sok jótékony s czélszerü politikai intéz-
kedések tétettek 's az iskolákra szigorú gond for-
díttatik: vájjon a' mai korban nem vált-e egészen 
feleslegessé 's igy szükségtelenné a' templom 's 
templomi cultus, annyira, hogy ezen inslituturnok-
kal bátran fellehetne hagyni, 's a'rájok fordíttatni 
szokott költséget czél- és korszerűbben lehetne 
használni utakra, gyárakra? . . . E' kérdés annyi-
val több figyelmet igényel, mert előkelő, egyházi 
hivatalban álló prédikátoroktól hallottam ama val-
lomást, hogy néphez intézett beszédeiknek 's az 
általuk vezetett közönséges istenitiszteli szertar-
tásnak semmi sikerét sem tapasztalják.... Annyi-
val több figyelmet igényel, mert a' Quackerek 
tényleg bebizonyították, hogy vallásos társulat 
külön lelkészi rend nélkül is létezhetik." 

,,A' protestáns lelkészi hivatalt közönségesen 
következő szempontokból szokták tekinteni: a ) cí 
lelkész = erkölcstanító, ki a' népet moralra oktas-
sa. b) a9 lelkész — vallási hitágazat-tanitó, ki a' 
katechismúsi dogmákat a' népnek fejtegesse 's 
tanítsa be. c) á' lelkész = közönséges isteni tisz-
telet vezetője, ki a' cultusttevő szertartásokat vé-



gezze. d) o' lelkész,, mint sacramentomok kiosztója 
= az ordinatio által némi fensöbb tekintélylyel 
ékesitteteti, ki régibb theologiai fogalmak szerint, 
bűnbocsánatot hirdessen, mint az ö urának aJ Jé-
zus Krisztusnak? méltatlan ugyan, de rendelt szol-
gája, 's ekkép Isten és ember között némileg köz-
benjáró legyen." 

„Oh! de ha csak ezen szempontokból indulunk 
ki: szomorú következményekre jutunk." 

„Ha ugy nézzük a' lelkészt, mint csak erkölcs-
tanítót, erkölcsmesterhnem lesz nehéz az ellenfelek-
nek megmutatniok, hogy a' moralitas előmozdításá-
ra, bölcsen rendezett statusalkotmány, bölcsen ho-
zott törvények, gonddal vezetett népnevelés, szigo-
rú politikai felügyelés többet tesznek, mint prediká-
torink vasárnaponként declamált morális chriái." 

,,'S vájjon többet nyerünk-e, ha a'lelkészt hit-
ágazat-tanítónak mondjuk, nagy szemöldökkel 
vallástanítónak czimezzük? Bizony, nem sokkal 
nagyobb a' nyereség. Mert a' vallásosságra csak 
tanítás által igen kevéssé dolgozhatni; különben 
e 'mai kor , mellyben olly sokat írnak, tanítnak, 
prédikálnak, minden korszakok között legvalláso-
sabb lehetne. Azonban a' keresztyén vallás sar-
kalatos hilágazatai egyszerűek, 's ezeket hamar 
és könnyen be lehet tanítani. De, ha szinte czél-
szerünek Ítéltethetik is a' lelkészi tanítás magára 
a' köznépre, feleslegessé válik az a' műveltebb 
közönségre. Már pedig a'lelkészi hivatalnak vagy 
minden karzatu egyénekre 's minden körülmé-
nyek között szükségesképen valónak kell lennie, 
vagy pedig marad és gyöz az ellenfél amaz állí-
tása, miszerint e' hivatal nem mulhatlanul szük-
séges." 

Épen semmit sem tesznek azok, kik a'lelkészi 
rendet, a' közönséges isteni tisztelet vezetöjeül 
tekintvén, e' szempontból védik. Mert a' keresz-
tyén vallástan szerint az isteni tisztelet nem külső 
cullusban, de lélekben és igazságban 's parancso-
latok teljesítésében áll; 's aztán hány ember szá-
jából hallhatjuk: „Miért menjen templomba ö, ki 
különb predikátziót olvas otthon, mint minőt tisz-
teletes uram mond, 's nagyobb nyugodtsággal és 
több áhítattal, mint az Ízléstelen piszkos falusi 
templomban, melly télben hideg, nyárban büdös, 
mellynek tisztaságára sem prédikátor, sem curator 
nem fordít legkisebb gondot is." — 'S ha szinte 
valóságos genie-vel birna is valamelly prédiká-
tor, lehetne-e képes minden vasárnapon, mind-
egyik hallgatójának belszükségeit felfogó 's ki-
elégítő predikátziót mondani? . . . . . De nézzük 
meg a1 külső isteni tisztelet gyakorlása tekinteté-
ből magokat prédikátorainkat. Hányadik, ki temp-
lomba megyen jó szántából, mikor más és nem ö 
szolgál? sőt tudok egy nagy és nevezetes alföldi 
ekklézsiát, mellynek két prédikátori közöl az 
idősb, új hivataltársának békés együttlakás egyik 
feltételeül ezt tűzte ki , hogy mikor ö prédikál, 
collegája akkor templomba ne menjen, mert ebből 

ay nép következést húzna, 's utoljára még követel-
né, hogy prédikátora akkor is bemenjen az unott 
templomba, mikor nincs hivatalos szolgálatban. Jól 
illik e' tiszteletes vagy talán pláne nagytisztetü 
úrra Scott Walternek ama mondata: „Minél köze-
lebb lakik a' templomhoz, annál távolabb van az 
Istentől." 

„Kevesebbet tesznek a' semminél, kik a' lelké-
szi hivatal szükségességét azon szempontból vé-
dik, hogy ők a' szent sacramentomok kiszolgál-
tató^ s e' czélra, kéznek főre tevése által, ordi-
náltatnak is Ugyanis, nem említve, hogy 
nekünk áldozó 's bűnbocsátó papjaink nincsenek, 
elég ennyit mondaníok az ellenfeleknek, hogy a' 
legelső keresztyén agapé-k alkalmával az idősb 
és tiszteleti sb ekklézsiai tngok, (vének, presby-
terek) vették magokra a1 kenyér és bor kiosztá-
sát; — mai időben pedig a'nagyobb ekklézsiákban 
a' feleséges tanítókat — vulgo kostákat — szok-
ták nagytiszteletü esperes urak keresztelés 's ú r -
vacsorai pohár kiosztása végett exmiltálni; kikkel 
eskettetnének is, de már e1 tünetidért több a'stóla, 
mint a' keresztelésért 's az urvacsorai pohár ki-
osztásaért, mellynek díja egy kanna maradékbor." 

„Bizony a' prédikátorok ellen itt-ott szót-eme-
lök állitmányaiban sok igazság van ; s ezt érzet-
ték magok a' prédikátorok. Azért is, hogy hiva-
talukat hatályosbbá s szükségesbbé tehessék, mint 
a' roskadozó épület mellé támaszokat állítnak, ők 
is mellékgyámolokról gondoskodiak . . . . . Az 
egyik esperes egy kis népszerű oeconomiát, se -
lyemtenyésztést 'sa't.; a' másik egy kis medicina 
popularist: a' harmadik hazai törvény 's perfo-
lyam ismeretét sürgetett és állított szükségesnek 
a' lekészi hivatal hatályosságára nézve." 

„Midőn én egyházi pályára léptem: mind szemem 
elölt lebeglek ezek, a ' köznyelven forgó ellenve-
tésekkel 's beszédekkel: „a' pap hiába papol" 
. . . . Jól számot vetettem hát mindenek elölt ma-
gammal 's a' hivatallal, mellyet elvállalni készül-
tem. Elmélkedésimnek 's ezekből fűzött határo-
zatomnak végeredménye ez lön:" 

„Megvallja"1s örömmel vallja meg a' legnagyobb 
philosophusok mindegyike, hogy a? Krisztus által 
tanított tudomány tökéletes ész- és szivvallás, 
melly Isten dicsőségét az emberek között imádan-
dólag terjeszti, magukat pedig az embereket itt e* 
földön társadalmi boldogságra, 's túl e' földi lót 
határán idveségre vezérli Ezt megvallván, 
kivánja 's örömmel kivánja minden józan-eszű, 
tiszta-szivü ember, hogy a' Krisztus tudománya, a> 
tiszta keresztyén vallás, időről időre fenmaradjon 
.s terjedjen Ott, hol életet akarunk: szük-
ség, hogy működő orgánumok legyenek Illy 
organumokul választja immár a' keresztyén gyü-
lekezet a keresztyén társaság ügyeinek folytatá-
sára a' lelkészeket Kik is épen e' czélból 
magukat erkölcsileg, tudományilag kiképezni tar-
toznak . . . . '6- kiknek hivataluk szerint különvált 



's igy öndllású élet foglalkozásuk ebben álljon, hogy, 
mint az apostolok, Ők és, minden erejöket Istennek 
lélekben és igazságban imádására és az ezen tu-
dományt magában foglaló keresztyén vallásnak 
tanítására, terjesztésére szenteljék 

„Illy müködésökben, nem lehetnek lekészeink 
— bár önállásu rendet képezzenek — önjóllétö-
kért mindent feláldozni kész kasztnak embereivé. 
Sőt inkább, a' közönségnek legszentebb ügye kö-
rül fáradozó olly munkások ök , kiktől nemcsak 
hogy el nem kell szakadniok az ekklézsia tiszta 
erkölcsű, müveit, tudós, gazdag 's hatalmas egyé-
neinek, de sokszorozott erővel kell velők összeköt-
tetésben Ienniök; nem lehetvén embernek olly 
helyzete, akár anyagi, akár szellemi, akár vallásos, 
akár polgári szempontból tekintsük azt, melly 
helyzet öt a' keresztyénségen felülemelné, 's a' 
polgári társaságra és egyes emberek lelki nyu-
galmára nézve a' keresztyén vallás fenmaradását, 
terjesztését szükségtelenné tehetné." 

„Igen! tisztelendő urak, kedves hivataltársaim! 
á keresztyén vallás nyilvános életének orgánu-
mául tekintek én minden református lelkészt. Illy 
organumnak tekintem enmagamat. Ihletett, men-
nyei magasztaltsággal örvendettem, midőn szent 
hivatalomra ordináltattam, 's örvendek maiglan 
is ordinatio alkalmával, mert mindannyiszor egy-
egy új 's fris-erejü apostoli társaság bocsáttatik 
ki, elmenvén tanítványokká tenni a* népeket. Oh, 
bizony! mi tulajdonkép a* keresztyén gyüleke-
zetek által elválasztott, megbízott, de benső szent 
elhatározottságunk és ordinatio alkalmával tett 
külső nyilatkozásunk-és fogadástételünknél fogva, 
mintegy az Úrtól kiküldetett apostolok vagyunk, 
kik ha hívőket nem találnánk is, minmagunkban 's 
minmagunk által a' keresztyén vallást fentarta-
nók . . . . Ah I én e* magas dicsőségünknek hevült 
érzelemmel örvendek.." 

„Éljen!" — harsogá Fejes György. 
Éljen!" — zúgott rá az ott levő nagy-számú 

papi társaság — 's Vezendi Pál, extasisából mint-
egy följózanulva, meghajtá magát a ' felhangzott 
„éljenekre 

Vezendi Pálnak e* complimentjét látva Fejes 
György, fölkaczagott: „Hah! hah! Pali! talán azt 
gondoltad, neked szól ez a* „Salve"? Nézd, ban-
gó ! annak az urnák szól, íme!" 's ujjával a1 má-
sik szobából jövő egyén felé mutatott, egyszer-
smind eleibe ment. 

Az ujonan jött vendég Nyakas Gergely úr, 
Fejes György 's Boros Márton uraknak testi lelki 
barátja, 's ekkép a' barátságos trifoliumnak — azok 
kedveért, kik a' latin nyelvet nem tanulták vagy 
elfelejtették, magyar nevét is ide igtathatnók — 
kiegészítő harmadik levele volt, ki ezen vidékben 
még soha nem látott két férfiúval lépett be. Egyik 
esperes Kegyes Orbán úr, másik, emennek útitár-
sa, ifjú Hadházi Dezső. (Folyt, követ.) 

Békési evang. egyházmegyei köz-
gyűlés* 

Tartatott f. év május 28-án, Mezőberényben. 
Gyűlésünk egyúttal tisztújító is levén, elnöklő e s -
peres n.t. Kristoífy Sámuel, sajnálkozását nyilat-
koztatván, hogy a' felejthetlen-emlékü t. Boczkó 
Dániel, volt világi felügyelő, végképi lemondása 
következtében megürült felügyelői hivatal e ' k ö z -
gyűlés alkalmával — az idő rövidsége miatt az 
egyházak elválasztó szavazataikat be nem adhat-
ván — be nem töltethetett, három évi hivatalos-
kodásáról ritka buzgalmu pontossággal számol-
ván, hivataláról az egész tisztikar nevében lekö-
szönt. Világi elnökünk nem levén, Kristoífynkat 
helyettes esperessé és e' gyűlés elnökévé kértük 
fel, mit ö teljesített is. Ez által gyűlésünk törvé-
nyes-állásúvá alakulván, a' tisztikar ekkép e g é -
szíttetett ki: — csabai járásbeli körlelkész Broz-
mann Dániel csabai, csanád-járásbeli körlelkész 
Zayácz Dániel n.-laki, pénztárnok Csermák János 
t.-komlósi, jegyző Balassa Pál orosházi lelkész. 
A* világi felügyelői hivatalra három — kijelelő 
szavazatban — többséget nyert t. cz. egyének 
elválasztó szavazat alá bocsáttatni rendeltettek, 
az esperesi hivatalra pedig kijelelő szavazás nyit-
tatott, — ugy szinte a' törvényszéki tanácsnokok 
is, számra hatan — 3 egyházi, 3 világi — új v á -
lasztás alá bocsáttattak, — az egyházak egyes 
szavazataik jun. 24-kére, a' Szarvason tartandó 
közgyűlésre beváratván. Leginkább kiemelendő 
azonban e' gyűlés azon lelkesülése, miszerint 
szarvasi tanodánkat, mint alföldünk szemefényét; 
ismét ápoló szivéhez szorítva, felemelte prot. f ő -
iskoláink elöpolczára. Még is csak lecsaljuk hát 
mi a' Kárpátok rideg bérczeiröl a* kedves múzsá-
kat, alföldünk kiesült rónáira. Az ez ügybenf 
jegyzőkönyvi irat igy áll: A'szarvasi főiskolába, 
az egyes egyházak minden legkisebb terheltetése 
nélkül, egy ötödik oktató választása indítványoz-
tatván a' szarvasi egyház által, azon kegyes nyi-
latkozattal, hogy az ötödik oktató, ki egyszer-
smind szarvasi *) magyar papnak alkalmaztatható 
egyénievén,annak évi fizetéséhez aránylag já ru-
land, — ezen indítvány és ajánlat egészben elfo-
gadtatván , — a' közgyűlés, mivel az egyes egy -
házak terheltetése nélkül történendő az 5-ik ok-
tatói szék felállíttatása, feljogosítva érezvén ma-
gát, egyenesen a' választásba is beereszkedni, 
több ajánlottak közöl, főtiszt. Kis János túl a' du-
nai kerületi püspök űr ajánló levele következté-
ben, szarvasi már most csakugyan főiskolánk 5- ik 
oktatójává, hittan kijeleltél tiszt. Pecz Gyula urat 
— a' nagy nyelvész és remek oktató, néhai Pecz 
Leopold fiát — megválasztá. Melly választást ad-
dig is, míg a' jun. 24-diki szarvasi közgyűlés ez 
ügyben kimerítőbben intézkedhetni fog, kedves 
tudomásul előlegesen is közlendőnek vélte az esp. 

* ) Haladunk, — szarvasi roppant népességű, tót ajka e g y -
hásank, magyar papot követel. B P. 



közgyűlés minden egyes egyházakkal, hogy fő -
iskolánk dús virágzásnak indult ezen dicséretes 
emelkedésén, a'közgyűléssel egyült lelkesült buz-
galommal örvendhessenek. — Mellynek folytá-
ban utasításul adatik a' kerületi gyűlésre menendő 
követeknek, szarvasi tanodánk részére a' generál 
convent közbenjárása útán, a' n.m. h. t. tanácsnál 
a' lyceumi nevezetet kieszközölni, — a kerületnél 
pedig, már most életkérdésül sürgetni fogjuk kö-
veteink által, hogy a' szarvasi, kerületi iskolának 
tekintessék, és így a'Roth-teleki-féie stipendium-
ban is aránylag részesíltessenek növendékei. Ha 
a' kerületnél e' kérés nem sikerülne, azt mondák 
többnyire mindnyájan, akkor mi is elvonjuk vég-
képen segedelmezésünket, hogysem a' nagy ré-
szint idegen elemű selmeczi tanodát támogassuk. 
Hát nem érdemlené meg már egyszer, az édes 
hazai nyelvet talán — legalább a' selmeczi felett 
— példátlan buzgalommal ápoló szarvasi iskola a' 
kerület figyelmező gondoskodását? Újra hívunk 
azért benneteket ifjak tanodánkba,jertek tót ugyan, 
de igazán magyar-lelkületű 's népességű Szarvas 
városunkba tanulni, — mert tudjátok meg, hogy 
itt, a1 haza és király közös sz. óhajtása és paran-
csa szerint, mindent magyar nyelven tanítanak. 
Mivel talán maga nemében első példa; *) alatt ide 

*) A' békés egyházmegyei követek hivatalos jelen-
tése az 1H4±-ki év aug. 30-kán 's követ, napo-
kon tartolt egyházkerületi közgyűlésről. — Hosz-
szu szavak- és sorokban lehetne, tekint, és nagytiszteletű 
gyűlési tudósításunkat a' mult évi kerületi gyűlésről 
előterjesztenünk, ha annak két napi folyamatát kisérni, 
a' fenforgott tárgyakat taglalni, 's a" benne uralkodó 
szellemet festeni akarnók; de mi íIly egész terjedelmes-
ségben nem látunk a' dologhoz, nem akarván a1 rövid 
és drága időt megtörténtek hosszú elösorolásával veszte-
getni, annyival inkább, mivel azon indítványozásunknak, 
hogy a' kerületi jegyzőkönyv kinyoroassék, elég téte-
tett, 's mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve nyom-
tatva a' gyülekezeteknek megküldetett. 

Midőn tehát örvendenénk, hogy egy indítványunk egé-
szen életbe ment által, szintúgy sajnálnunk kell, hogy a' 
többieknél nem valánk olly igen szerencsések. 

Ugyanis a' kerületi gyűlés hihetőleg igen magasra 
tett állása's így nagyon általánosult szempontja miatt nem 
látszék eléggé érteni "s így nem is méltányolhatá a' mi kis 
körbeni munkálkodásunkat 's fáradatlan buzgalmunkat 
magunk intézetei körül. Nem fejezé ki örömét, midőn 
előadánk, hogy elemi iskoláink igen örvendeztető arány-
ban bővelkednek növendékekkel "a hogy a1 körlelké-
szek évenként példás buzgalommal vizsgálják meg azo-
kat és adnak tudósítást rólok. Nem látszék érteni, hogy 
mi czélul tűzők ki magunknak, kebelünkben ugy virá-
goztatni a' főiskolai intézetet, hogy az versenyt fusson 
nemcsak a1 hason nemű katholikus intézetekkel, hanem 
előíragyogjon a'protestáns magyar tanodák között is. Ezt 
mi, forrásokban szegények, csak a1 nemesebb szellem által 
hajthatjuk ugyan végre, mint megismerők, de ismét ter-
mészetesnek nyilvánítók azt, hogy az anyagi erőt nem 
vetjük el magunktól "s jók akarunk lenni másokhoz, 
miután magunkhoz jók valánk — Szarvasi középinté-
zetunk javára tehát először is megakarók tartani azon 
6 0 0 pforintot, melly az iskolalanitókat képző országos 

csatlom a' kerületi gyűlésen volt követek hivata-
los jelentését is, mert tavali határozatunk értel-
mében , a1 kerületi gyűlésre küldendő követeink, 
ezután mindenkor irásba foglalt jelentést kötele-
sek, számoláskép benyújtani az esp. gyűlésnek, 
— e' jelentés egyúttal a' szarvasi iskola ügyében 
is némi felvilágosítást adhat. Mihelyt szarvasi 
gyűlésünket megtartók, többről is szólandunk. 

Közli B a l a s s a P á l , 
esp. jegyző. 

Apologia. 
Nyilt válaszszal kellene felelnem t. Jakabfal-

vay András urnák nyilt jegyzeteire; de miután ő 
egy helyen azt jegyzi meg egy állításomról, hogy 

intézetre volt ajánlva: előadásunk nem a1 legbarátságo-
sabban fogadtatott, mert a1 kerület szeret áldozni tudo-
mányos intézetekre, tekintetet fordít a' selmeczi lyceum-
ra, sürgeti a' nyir-egyházi képző intézetet: de a1 szar-
vasi főtanodáról alig látszik ismerettel lenni, érdekkel 
iránta pedig, mint mutatá, eddigelé nem viseltetik. 

Látván, hogy magunkra vagyunk hagyatva, visszahú-
zók a" 600 pftot, mint némi tartaléktőkét a" 4-ik oktató 
számára, 's jegyzőkönyvbe igtattatni kérők, mi meg is 
történt, 's a' nyomtatott jegyzőkönyv X-dik pontjában 
olvasható. De épen nem boldogultunk a' kerületi pénz-
tár javára kiirt 1 p. krajezárnak saját javunkrai fordít-
hatásában. Mert ámbár előadók, hogy a' kerület a' mi 
nevelési szükségeinkre nincs kellő tekintettel 's nem 
ápol bennünket atyailag: az válaszoltaték ellenünkben, 
hogy mi a'leggazdagabb e.megyét képezzük, hogy ma-
gunk róttuk magunkra ezen adót 1s következőleg nem 
vonhatjuk ki alóla magunkat. Mi, az utolsó pont igaz-
ságát nem tagadhatván , kénytelenek valánk a" p. kraj-
czár fizetésében megnyugodni: do ellenkező oldalon ki-
mutatók, hogy szarvasi főiskolánk nemzetiségi tekintet-
ben az evangélikusok rokon intézetei között a' soproni-
val együtt legfölül áll, mint hol a' nemzeti nyelv min-
den előadások egyedüli műszerévé lön; azonban a' ke-
rület nem jött magához's legkevesebb atyai szerepet nem 
akar játszani, 's kevésért függetlenségünket mi sem aka-
rók koczkáztatni. 

E1 tekintetben tehát közvetlenül sem a" kerületnek 
sokat nem használva, sem tőle gyámolítást nem nyerve, 
feladásunk többi pontjaira menénk által. Kieszközlök, 
hogy a1 jegyzőkönyv kinyomassék, biztosítást kaptunk, 
hogy az adósok között többé említetni nem fogunk, ha 
az eddigi módon kötelességünknek eleget teszünk, ""s 
igértetett, hogy a' kerületi gyűlés szavazat tekintetében 
rendeztetni fog. A' többi fölvett tárgyakat figyelemmel 
kísértük 's belátásunkhoz képest véleményt adánk fö-
löttük, 's az egésznek kiegészítő részei valánk, mint az 
ezennel átnyújtandó kinyomott jegyzőkönyv mutatja. 
Szerzett meggyőződésünk pedig az, hogy a' haladás 
magvait 's indokát saját kebelünkben kell keresnünk, 
saját erőnkből kell iparkodnunk, ha czélhoz akarunk 
eljutni, hogy ha mint férfiak küzdöttünk, az elismerés 
nem fog hibázni, ott fön sem, 's midőn közvetlenül ma-
gunk javára dolgozunk, közvetve a'kerület, a' protestan-
tismus, a' közhaza 's az emberiség hasznát mozdítok elő. 

A1 bennünk vetett bizodalmat megköszönve, maradunk 
a' tekintetes és nagytiszteletü gyűlés köteles szolgái: 
K r i s t o f f y S á m u e l esperes, B a l a s s a 
P á 1 jegyző , V a j d a P é t e r oktató. 



czáfólaira sem méltó: engedje meg ő is , hogy 
nyilt jegyzeteiről általában azt mondhassam, hogy 
czáfolatra sem méltók, igen méltó rettegése nél-
kül azon veszélynek, hogy a'tisztelt közönség 
kedvetlen 's unalmas tollcsatát lesz kénytelen 
nézni; mi pedig sem tanulságot, sem örvendetes 
olvasmányt nem nyújt. Egészen hallgatnom azon-
ban nem lehet, mert legszentebb kincsemben, val-
lási meggyőződésemben megtámadtatott 's vádol-
tatott állok a' t. közönség előtt. Ö ugyanis a' ba-
ráti szent nevezettel vétkesen visszaélve, nem 
restellette nyilt jegyzeteit minden kigondolható 
gyanúsításokkal alaptalanul magtarkázni. Apolo-
giát kell hát írnom 's kérvén a' t. közönség nagy-
lelkű béketüréséf, ügyemet bölcs Ítélete aló bo-
csátanom. 

Mindenek előtt tudva van, miképen az Egyházi 
és Iskolai Lap ez idei 5—ik számában nyilt levelet 
intézék a' t. szerkesztőséghez, fölkérvén azt, hogy 
a' zsinat-tartásra nézve tegye meg az indítványt. 
Csuda-dolog, hogy az egyik nt. Szerkesztővel a1 

dolog érdemére nézve szerencsésen találkoztunk, 
mint a1 2-dik számban olvasható Egyesüljünk! 
czimü értekezés mutatja, melly alkalmasint ugyan-
azon nap adatott sajtó alá, mellyen nyilt levele-
met én elküldém. Különbség közlünk csak egye-
dül a' kivitel módjában van, mire nézve azonban 
reménylhetö, hogy vagy capacitaljuk egymást, 
vagy pedig egyházunk bölcs igazgatói 's a' köz-
vélemény Ítélnek közöttünk. Azt azonban itt öszin 
tén megvallom, felettébb sajnálom, hogy a' sza-
vak roszul telt választása miatt, némi kedvellen 
érzésre adtam okot az Egyesüljünk! n.t. szer-
zőjének; mert ugy hiszem, hogy ha e' szavak 
helyett: készületlenség ürügye alatt a' zsinat-tar-
tás tovább ne hátr áltass ék, ezeket írtam volna: 
eléggé kész létén egyházunk a? zsinatra, annak 
tartását, a ' mennyire lehet, siettetni kellene! ugy 
hiszem, semmi okot nem talált volna a' megüt-
közésre. A' mi minthogy fájdalmamra megtörtént, 
most mást jobbat nem tehetek, mint visszavonom 
elébbi szavaimat, 's azok helyett az utóbbiakat 
íratni kérem. Ezen kivül ünnpélyesen kijelentem, 
hogy e' Lapok szerkesztőségét gyanúsilni ingyen 
sem akartam; de hogy is akarhattam volna, miu-
tán azt egy új kezdeményre szólítottam fel? E' 
vallomás után erősen hiszem, hogy senki többé 
gyanúsitással nem fogja vádolni ártatlan fejemet 

Ezek után a' tárgyhoz visszatérőleg, tudja a' 
t. közönség, hogy az Óramutató lelkes irója szó-
lalt fel e1 Lapok 8-ik számában. Ahoz nincs más 
mit mondanom, mint azt: köszönet tőlem, ezer 
szives köszönet, hogy nyilt levelemet válaszára 
méltatta, 's ugy szólván, a' zsinat-tartást indítvá-
nyozta. Ö már többet telt, de többet is tehetett, 
mint én, 's részemről örömmel nyilvánítom, hogy 
indítványát csekélységemhez képest pártolni ked-
ves kötelességemnek ismerem. Szabad legyen ez 
alkalommal a' t. közönséget alázatosan megkérni, 

hogy midőn t. ellenem 's közöltem végitéletetakar 
mondani, vegye méltó figyelembe t. Fáy urnák 
idézett értekezését, annál inkább, mert ha valaki-
nek, bizonyosan ö neki legnagyobb oka lehetett 
volna arra , hogy igénytelen nyilt levelemben 
megbotránkozzék. De nemcsak cz nem történt, 
söt épen az ellenkező történt meg. 

Illy előzmények után, nem vártam olly kímé-
letlenül gyanúsító nyílt jegyzeteket, mint a' mine-
müket t. ellenem e* Lapok 9-ik számában reám 
telt. A11. közönség ugyan ítélhetne közöltem ést. 
ellenem közt, miután nyilt levelem, az azt meg-
előzött Egyesüljünk 's követelt Zsinat és kellékei 
czimzelü iratok elölte feküsznek: de még igy csak 
a' dolog érdemében ( 's ez ugyan a' fő) hozalha-
tik végítélet. Hogy pedig a' személyeskedés 's 
gyanúsítás felöl is Ítélhessen: szükség, mint vád-
lottnak, előadnom mentségemet 

Ha azt vélte t. ellenem, hogy bennem itt 's olt 
általa megrótt indolentiám daczára, engemet a' 
gyanúsítások pokol örvényébe ragad alá: ugy igen 
veszélyesen csalódott véleményében; mert e'térre 
senkit követni nem fogok, hiszen öt utolérni ugy 
sem fognám soha Ez immár bennem, ö szerinte, 
az indolentia bűne, hololt én teljességgel nem 
akarok azoknak számába tartozni, kikről az mon-
dathalik: „bella geri piacúit, nullos habilura 
Iriumphos." 

Legelsőben is azzal kezdi t. ellenem gyanúsí-
tását, hogy a' mult őszszel recommendaliót kértem 
magamnak t. vármegyétől: de mi köze annak 
nyilt levelemmel? ha hallotta, pedig hallotta, a' 
recommendalio szavait, ott vannak végül ezek is: 
Minthogy a' törvényest 's igazságost kérőknek nem 
kell megtagadni kérésöket: a' kérés törvényes 's 
igazságos volt, mert megadatott; hiszen mindenki 
tudja,hogy kérni szabad, és igy nem bün; 's még 
akkor, mint maga vallja, székében mosolyogva gon-
dold: no már csakugyan mozgásnak indul az én tudós 
barátom; de midőn, mint tovább mondja, faggatá-
sára sem akartam mondani, merre és hova ? akkor 
támadt, hiába tagadja, akkor támadt haragja és 
boszúja ellenem. Immár, ha szinte heureka-1 ki-
áltott is , engemet a* t. közönség improvisalio 
vétkeért elitélni nem fog. 

Azt mondja tovább, hogy bűnbánatot hirdetek, 
három évi keserves sírásra fakadok protestáns 
egyházunk szomorú és boldogtalan állapotáért. 
Igenis; de nem kell gyanúsilási boszűból el-
hagyni a' többit, mit mondottam, még pedig fölté-
telező ha szócskával mondottam; mert erről lehet 
majd elmondani, hogy nomenclaliuk elferdítése, 's 
egy kis szélmalom-harcz 's a' t. Aztán jól tudja a* 
t. közönség, hogy e' Lapokban alig festegette 
valaki kiáltóbb színekkel egyházunk állapotját, 
mint épen t. ellenem, 's a' kérdés alatti nyilt j egy-
zetek is, kivévén az egyenesen engemet sujlókat, 
mik egyebek, mint protestáns egyházunk szomorú 
állapotjának rajzai, csak hogy majdnem olly éles 



tollal i rva , minemüvel a' recriminatiok szoktak 
íratni. Bizonyára csudálatos dolog! hogy ö, ki 
szüntelen intelligentiat emeleget, nem hiszen an-
nyi intelligentiát egyházunkban, hogy önmagának 
korszerű törvényeket adhasson. Én legalább v é -
gellenül kedvezőbben Ítélek hitsorsosaink felöl, 's 
nyíltan kimondom, hogy több intelligentiát és j ó -
akaratot ismerek egyházunkban, hogysem mint 
sírásra fakadni ok lehetne; mit csak akkor kellene 
tenni, hogyha egyháznnk törvényhozásra érve 's 
elkészülve nem volna. Ez volt szavaim értelme. 

Ezután kárhoztat azért, hogy a' közönségesen 
ismert bajokon törvények által, minden áron s e -
gíteni akarok. Nem veszi nehezen t. ellenem, hogy 
ha az ö irányában, ki maga is szeret tekintélyekre 
hivatkozni, tekinlélyekre hivatkozom én is. Az 
Óramutató lelkes irója, miként ö is méltán nevezi, 
kivel velem együtt ö is coquetlirozik, im-nár nyi 
latkozolt, 's megvallá, hogy bajaink nagyobb ré -
szén törvények segíthetnek, még pedig minden 
10 's 12 évben tartandó zsinatban készült törvé-
nyek. E' lapok egyik nt. szerkesztője törvénye-
ket, noha conventen írandó törvényeket, sürget. 
Sőt maga is t. ellenem , nyilt jegyzetei végén, 
négy pontot javasol: de kérdem, kicsoda fogja az 
ő négy javaslatát, egyetemes egyházunkat kötelező 
erővel felruházni, hogy ha nem törvény, még pe 
digzsinati törvény? Vagy tán azt gondolja, hogy 
puszta szavára rendeztetnek tractusok. superin-
tendentiak, iskolák 's képviselet hozatik be a9 con-
sistorium helyett. Valóban, igen csudálatos, hogy 
ítélhet az , ki magát a' 197-ik hasábon magyar 
alkotmányos szabadelmü publicistának és presby-
terialis protestánsnak hirdeti, illy könnyedén 
olly nagy fontosságú *s igazán életbe vágó kér-
dések felelt? Ilát ha még javaslata 3—ik pontját jól 
szemügyre vesszük: zárjukéi, ugy mondö, vessük 
cl amaz ugy nevezett kis b—át, ezt a9 bűbájos 
szerencse-kereket, mellyben semmi életbölcseség 
nincs, és még is annyi sok időt elveszteget. Ez 
már,tisztelt közönség! az, mire az ö szavaival azt 
lehet mondani: Bosco féle experimentatiok \ Ez 
az, mibe ugyan semmi józan protestánst nem fog 
lesophismáskodni vagy beimprocisalni. Bizonyára 
csak az volna még hátra, hogy valaki a1 protes-
tánsok legdrágább kincsét a' b—át elsophismálja 
tőlünk, 's minket jó-hitü protestánsokat communi-
stákká aljasítni cröködjék. Ugyan kérdezhetném t. 
ellenemet, nem pirult el tetölöl talpig, midőn azon 
szavak tollából kifolytak? És még is , a ' k i igy 
akar bánni a* protestantismus szentségével, az 
vakmerösködik e' szavakat minden áron igy com-
mentalni, a? Kristus palástja elárulásátal is! 
Nem, tisztelt közönség! még oda nem jutottam, 's 
reményiem az isteni kegyelem velem lévén, jutni 
soha nem is fogok. Hiába emlegeti azután, hogy a' 
papok tanuljanak excgesist,homilelikát's mondja-
nak bomiliakat! mert mindezek üres szavak amaz 
előzmények után. De legyen neki is az ő hite 

szerint! mint ő nekem nem minden gúny nélkül 
mondá. 

Lássuk azonban egy kevéssé közelebbről okos-
kodása menetét. Miután t. ellenem engemet ünne-
pélyesen felhívott csatára, nevezzem meg azon 
evang eliomot, protestáns kanonistat, universitast, 
veri nominis protestáns egyházat, mellyben. ki 
által és hol taníttatik, hogy a' protestáns egyház 
nem önmagát kormányozza , és hogy a' prote-
stáns egyház nem a' községek öszvesége? és ennek 
akarata, törvény einem az önkormányzáson alapul-
nak? majd feleletéből meg fogjuk tudni, lianyadán 
vagyunk! 0 , ki mást improvisatioval szokott vádolni, 
be sem várja feleletemet, hanem praeceptori (jó 
hogy nem orbiliusi) modorban, azt igéri bebi-
zonyítani: hogy száz, ötven, huszonöt, egy cardi-
dinál-collegium vagy pápa türvényhozása nem 
más, mint katholicismus! 's azzal végzi okosko-
dását: Igen, igen, ez valóságos katholicismus! még 
most pesti, de majd római is lehet, kinek az első 
thema variatiojához kedve szottyan! Itt már kény-
telen vagyok megvallani, eszem 's lélekzetem 
majdnem egészen megállott. Azonban a' mint áll 
a' dolog közöltünk, minden további apológia nél-
kül is kész volnék az ítéletet a't. közönség Ítélete 
alá bocsátni. Azt kérdem még is t. ellenemtől, 
hol és mikor írtam 's mondottam én valaha, hogy 
a1 protestáns egyház nem önmagát kormányozza, 
hogy a' protestáns egyház nem a' községek ösz-
vesége? Hiszen ha a' multakra viszatekinleni 
kedve van, vagy csak jelen jegyzeteinek egy 
bizonyos helyére tekint is, tudhatja, miképen én 
azon elveknek ellensége soha nem voltam. Az ön-
kormányzás kérdését a' mi nézi, erre nézve lehet 
's van is különbség az ö nézete és fogalmam közt: 
de ez nem lehet ok arra, hogy valakinek vallási 
meggyőződését gyanúba vegyük, 's tán ha ugy 
tetszik, a' velünk nem egy értelemben levőt üldözés 
tárgyává tegyük, kenyerétől 's hivatalától megfosz-
szuk. vagy megfosztatni improvisáljuk. Igen, de ö 
barátjának nevezget engemet, illyesmit hát ellenem 
improvisalni nem akar. Én pedig köszönöm szé-
pen az olly barátságot; 's azt mondom a' közpél-
dabeszéddel: jobb a* tisztességes háborúság a' 
szines barátságnál! Azonban ezen mondatát is: A9 

protestáns egyh. törvényei önkormányzáson alapul-
nak, soha kétségbe nem vettem, soha nem tagad-
tam én , csak hogy ugy értelmeztessék az, hogy 
belőle valóságos chimaera ne jöjjön ki. Részem-
ről is onnan eredendőknek vallom a' pro-
testáns egyház törvényeit; csak hogy arra nézve 
megelégszem a' népnek annyi befolyásával, hogy 
a"* zsinatra küldendő követeket egyházkerületen-
ként az egyo3 egyházak vállasszák; és ha ehez 
még azt is tetszenék hozzá tenni: egyházak által 
választassák külön választmány, akármi nagy 
számmal, az utasítások kidolgozására, ezt is kész-
séggel elfogadom: de megvallom, hogy ennél több 
's nagyobb befolyásút egyházainknak törvényeink 



alkotásában gyakorlatban kivihetlennek látom. 
Igaz, hogy nyilt levelemben ezeket illy tisztán elö 
nem adtam: de az egyedül azon egyszerű okból 
történt, mert minden gonddal kerülni kivántam a* 
két különböző dolgoknak 's kérdéseknek nagy 
összezavarását. Első kérdés ugyanis az: kell-e 
zsinat? a' márodik az, mit t. ellenem is említ: ki-
áltat, micsoda arányban és móddal választassanak 
a ' követek? Az elsőbb kérdésnek kell immár igen-
nel vagy wemmel eldöntetni, mielőtt a'másik kér-
désről szólani lehetne. Ez a' nyilt jegyzetek t. 
irója által olly sokszor emlegetett parlamentaris 
tactica. E' két kérdéssel azonban a' zsinat kérdése 
még befejezve nem lesz; még sok más kérdések 
fognak szükségesen következni, miket legalább 
sajló uijún el kell intézni. Azért Ígértem én is 
részletesb nyilatkozatokat. Ezeket tán illő is lett 
volna elvárni, mielőtt olly irgalom nélkül ledo-
rongoltatám. Azonban az általa ajánlott cserét 
aligha el nem fogadom, miszerint azt igéri, hogy 
az indolentiát soha többé elö sem hozza, csak én se 
zsinatoljak többé.Ennyit az okoskodás előzményére 

A' mi illeti okoskodása közbülső részét, abban 
azt állítja: be fogja bizonvítni, hogy száz, ötven, 
huszonöt, egy cardinál collegium vagy pápa tör-
vényhozása nem más, mint katholicismus. Itt akadt 
el, mint feljebb emlitém, eszem 's lélekzetem, mert 
vagy valami szót kellett kihagyni a' sajtónak, 
vagy pedig a' mondat ugy, mint irva van, nevet-
séges circulus vítiosust foglal magában ; mert mi 
szükség mutogatni 's bebizonyítgatni azt, miről 
senki sem kétkedik? Hiszen kicsoda tagadta va-
laha józan észszel azt, hogy a' cardinal collegium 
vagy pápa törvényhozása nem más, mint katholi 
cismus? Már most kérdem a' tisztelt közönséget: 
jó logica-e ebből ollyasmit következtetni, hogy 
majd római is lehetek ? Ugyan lehet-e az illy 
okoskodást másnak nevezni, mint a" jegyzetek t. 
szerzőjével: besophismáskodni, vagy beimprovi-
sálni? Isten bocsássa meg bűnét neki ás|! miképen 
jegyzeteinek egy helyén maga mondja. 

Megbocsásson azonban a' t. közönség, hogy ha 
a' katholicismusnak e' hallatlan új értelmezésétől 
még meg nem válhatok, nem azért , mintha ma-
gamra nézve tovább valami veszélytől félhetnek: 
hanem azért, mert abban égre kiáltó gyanúsítás 
lappang az egész protestantismus ellen, söt min-
den alkotmánya ellen egyházunknak. Mert igaz 

ugyan, hogy ha a' mondatban semmi szócska nem 
hibázik, belőle épen ugy semmit nem lehet követ-
keztetni, mint ebből a ' kerek kerek: de ha igy áll 
valamiképen az okoskodás, mintáz egész nyilt 
jegyzetek szellemét jól összegondolva gyanítani 
lehet: száz, ötven, huszonöt (zsinati követek) 
törvényhozása, egy cardinal collegium vagy pápa 
törvényhozása, nem más, mint katholicismus: ugy 
azon kárhozatos vallomást fejezi ki, hogy a' pro-
testantismus anarchiara hajlik. Mert ha igaz az, 
hogy minden egyházi törvényhozás katholicismus, 
's ha tovább igaz az , hogy nem igaz protestáns, 
hanem katholicismusra hajlandó minden, ki tör-
vényeket sürget: abból azt lehetne következtetni, 
hogy a' protestantismus, mint a1 katholicismus ellen-
téte törvény nélkül, azaz, anarchiában akar élni. 
Azonban , nehogy gyanúsítás vétkével vádoltat-
hassam, elvárom én is, miképen fogja t. ellenem 
ezen állítását bebizonyítani, arra kérvén egyedül 
öt, hogy rólam egy szócskával se emlékezzék, — 
maradjon egész általánosságban, felvett themája 
mellett! 

Mindezekhez még azt adom, hogy a' minden 
áron szavak nálam épen nem azt teszik: a' Krisz-
tus palástja elárulásával is: hanem egyszerűen azt, 
hogy a' parlicularismust, szükkeblüséget, párt- és 
kaszt-érdekeket, mellyek ellen a' nyilt jegyzetek is 
elmésen és erősen harczolnak, áldozatul kell vinni 
vallásunk 's egyházunk szent ügyének, — jogo-
kat kell adni, köteleztetéseket kell fölvenni, hogy 
egyházunkban is mindenek jó renddel és ékesen 
menjenek. Már pedig napfénynél világosb, hogy 
jó rend és szabadság nincs 's nem is lehet törvények 
nélkül. Kár volt hát a' nyílt jegyzetek t. írójának 
vagy magyarázatát nem kívánni tőlem a1 minden 
áron szóknak, vagy önkényü értelmezés után, a' 
gyanúsítás 's recriminalio bűnét nem kerülnie. 
(Vége k ö v ) Dr. F e r e n c z y J ó z s e f . 
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XIV. 
Az érkezett vendégek üdvezlése végett az 

egész társaság mozgásba jött. Az ismerősek k e -
zet nyújtottak egymásnak, az ismeretlenek com-
plimentiroztak. 

Csak egy volt az egész vendégsereg tagjai 
közöl, csak e g y , ki helyéből meg nem mozdúla, 
pedig férfi- és növendégek épen mellette jöttek és 
mentek el, mert a' két szoba közös ajtajánál fog-
lalt volt helyet, onnan hallgatott be az úgyneve-
zett museumba, hol az imént Vezendi Pál olly 
elragadtatással beszélt vala. E ' mozdulatlan 's 
szeszélyességében másokkal keveset gondoló, 's 
még is, és talán épen ezért, mindenki figyelmét 
magára függesztő egyénnel már találkozánk. Ez 
Kiskéri Amália volt. A' lehető legnagyobb egy -
szerűséggel sötétszín honi karton ruhába öltöz-
ködve, ült félkönyökre dőlve egy, az ajtó mellett 
álló, nagy karos székben. Habzó fürtéi bájosan 
lebegtek hajszálnyi vékony kék erekkel keresz-
tül -szőtt, fehérmárvány-vállain; nyakáról fekete 
zsinóron egy, kövekkel tündöklő picziny kis arany-
óra függött 's fekütt tüll-anglaise-val szerényen 
borított mellére , 's ez órácskát az ujjai között 
forgatott félig kinyílt rózsával ide 's tova mozgatta. 

Csak akkor tekintett föl méla andalgásából a' 
szende leány, mikor a* tolongok között Vezendi 
Pál hozzá érkezvén, nyájasan igy szólítá meg: 
„Máli kisasszony, mint látszik, e' most jött idegen 
ifjú úrtól is azt követeli, hogy hódolatát, — bár 
itt minden hölgyek neki hódolnak — ide lábai 
elébe hozza." 

„Természetesen, — válaszolá Amália — ez 
idegentől inkább követelem, mint ismerősömtől. 
Tndom-e én előre, ha vájjon érdemel-e ez is-
meretlen, tiszteletet? tiszteletet, minőt Ön érde-
mel. . . . Ön í édes Vezendi úr! — mondá a' leány 
ismét elandalodva 's óráját nézegetve — az előbb 
csak tíz perczig beszélt, 's még is olly sokat mon-

dott Reszédét ez idegenek jötte szakasztá 
meg. . . . Kár, hogy épen most jöttek! . . . . Ön 
igen elragadtatva beszélt! . . . . Ön igen lelkes 
lelkész. . . . Én Önt mindig nemével az enthusi-
asmusnak szoktam hal lga tn i . . . . Ha szereti Ve-
zendi úr a' rózsát, ezzel megajándékozom," — 's 
a' kezében levő félig-nyilt rózsát átadta. 

„Enyje! Máli! Máli! — kiálta fel a'talpig se-
lyembe öltözött, nyaklánczczal 's drága ékszerek-
kel tündöklő Szarvas Lilla, és az egész társaságot 
fölemelt hangjára figyelmezteté —. Na! ez szép 
dolog! mindenek szeme láttára 's füle hallatára 
igy tenni egy ifjú embernek a' szerelmes decla-
ratiót! — Látta-e Ön, — szóla, az idegen ifjúhoz 
fordulva — milly anda képpel nyujtá Málika Ve-
zendi urnák az ajándék-rózsát? . . . " 

„Én, édes Lillám! — válaszolá a' szeszélyes 
helyzetből mindekkorig sem mozdult leány — 
mindig olly embereket szoktam szeretni 's becsül-
ni, kiket szeretni és becsülni nemcsak nem szé-
gyenlem, de dicsőségemnek ismerem; 's hogy ér -
zelmimet nyilvánítom, sőt tanúsítom: ebben semmi 
különöst sem Iátok. Ellenkezőleg azt tartanám kü-
lönösnek 's természet-elleninek, ha érzelmimet el-
titkolnám , vagy ollyasmit nyilvánítnék, mit nem 
érezek, nem érezhetek. Te! például e' most érke-
zett ifjú úr iránt olly kiereszkedett sziveséggel 
vagy, hogy most is az én személyem 's rózsám 
ürügye alatt szemébe nevettél, pedig még azt sem 
tudod, méltó-e, kivel illy szabadon conversálj,kit 
szeretned 's becsülnöd lehet." 

„De bizony tudom! ugy-e, kedves Dezső — 
szólott Lilla — volt már nekem szerencsém Önt 
egyszer a ' sz—i bálban látni." 

„Ám legyen, — végzé be Máli. — Nekem 
mindegy. Én minden férfit, kit tudomány 's nemes 
character ékesít, szeretek, becsülök, tisztelek." 

E' közben a'muzsika megzendült. A' társaság 
tagjai előbbi helyökre vonultak... . Hadházi Dezső 
néhány perez múlva Kiskéri Amáliát, kinek ugy 
szépsége, mint sajátságos modora által különösen 
meglepetett, tánezra kérte. 

Iszonyú haragra lobbant ezen tiszteletes Lilla 
kisasszony. Minden vendégnek megsúgta: „Milly 
neveletlen ez az ifjú ú r , annyit sem tud még 
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hogy legelőször csupa etiquette-böl is a' házi 
leánynyal kellett vala tánczolnia... . Majd később, 
magát Hadházi Dezsőt, Amália apjáról 's házi kö-
rülményiről fűzött gúnyos beszédekkel mulattatta. 

Ha regényt Írnánk, vagy képcsarnokunkba 
egyházi élet körébe nem tartozó képeket is sze-
retnénk beilleszteni: itt mindkét tekintetben bizto-
san működhetnénk. De czélunk nem ez. Épen 
azért csupán összefüggés tekintetéből hadd legyen 
szabad ennyit megemlítenünk: 

Hadházi Dezső, anyai ágori a' Vaskői család-
dal közel atyafiságban volt, 's ettől bizonyos ősi 
örökségért meglehetős öszveg készpénzt nyert. 
A ' pénz felvételének ideje máj. 15-kére 's így 
épen Zsófia-napra tűzetett ki. Útitársul megkérte 
néhai atyjának igen jó barátját, neki önmagának 
lelkes mentorát, a' vele egy városban lakó prédi-
kátor 's esperes Kegyes Orbán urat, ki a' felszó-
lító kérelemnek annyival öromestebb engedett, 
mivel Hadházi Dezső megígérte, hogy Vaskőről 
a ' b—i fürdőbe , mellyet neki több orvosok aján-
lottak, elviszi két-három hétre. 

Útközben közel Vaskőhöz, összetalálkoztak 
Nyakas Gergelylyei, ki Szarvas Jakabnak 's vele 
egykorú barátinak igen kedves embere levén, a' 
nagy Zsófia-est-ünnepélyre meginvitáltatott. Si-
etve hajtatott Nyakas úr, hogy ideje-korán meg-
érkezhessék, de fataliter tengelye kettétört , 's 
épen ezzel bajlódtatott, mikor Hadházi kocsija 
mellé vágtata. Kegyes Orbán úr a' nagytiszteletü 
hivataltárst megismerte, 's szokott jó indulatánál 
fogva e' miserabilis és deplorandus helyzetéből 
kisegíteni kívánván, Hadházi engedelmével, en-
nek kocsijába fölkérte. Örömest foglalt helyet a' 
már már kétségbeesett szerencsétlen utas; mert 
így reménylhette, hogy vacsorára megérkezik, 
hogy az általa útközben tengelye miatt megátko-
zott Vaskön nem ejti el a' vaskót. 

Illy véletlen történet hozá vendégeinket Szar-
vas Jakabnál össze. Hadházi csak Nyakas úr le-
szállása végett hajtatott a' Szarvas Jakab udva-
rába ; de innen aztán el nem bocsáták; annyival 
inkább nem, mert az udvar tagjai is, maga Vas-
köiné és Stephania, a' jó papnénak névnapjára le-
jöttek . . . Hadházi hát kocsiját az udvarba utasítá, 
maga pedig Kegyes Orbánnal együtt a' névnapi 
társaságba vegyült. 

Mikép folyt a' conversatio Vasköiné, Stepha-
nia, Bölcsei, Hadházi, Lilla, Amália 's több egyé-
nek között az egyik szobában ?: ránk közelebb-
ről most még nem tartozik. Lehet, hogy a' con-
versatiónak Vezendi Pált tárgyazó eredményét 
másutt meglátandjuk Most azt a' társaságot 
kisérjük figyelemmel, mellyben a' szónokló ifjú 
Vezendit Kegyes Orbán és Nyakas Gergely v é -
letlen érkezése félbeszakítá. 

Említénk, hogy az új vendégek fogadása első 
perczeiben épen az ajtó mellett ülő Kiskéri Amá-
liával beszélgetett Vezendi Pál. . . • Majd az üd-

vezlés sora ö rá is kerülvén, nagy örömet mo-
solygó vidám képpel hajtotta meg magát az általa 
olly szívesen tisztelt esperes Kegyes Orbán úr 
előtt. 

Kezet nyújtott e' derék férfiú a' derék ifjúnak, 
majd, mintegy atyai enthusiasmussal megcsókol-
ván, mondá: „Hála istennek ! hogy Önt is, ked-
ves ifjú barátom! szerencsés vagyok illy véletle-
nül megtalálni. Pünköst előtt Debreczenben j á r -
ván, olly sokat beszélgettünk Önről a' theologiae 
professorokkal, kiket azért kerestem meg , hogy 
lennének szívesek erre jövő tanuló ifjaktól haza 
küldeni Önnek az általa már két évvel ezelőtt 
nálam hagyott nagybecsű könyvet. Akkor még 
álmodni sem tudtam, hogy én erre a' vidékre jö -
vök; sokkal kevésbbé, hogy Önnel itt találkozha-
tom. . ... Ugyan! engedje meg, ha legelőször is 
ezt kérdezem: kezeihez juttatott-e az a' fen-
séges könyv?" 

Vezendi Pál külhoni utazásából megtértekor, 
Kegyes Orbán urnái is időzött egy pár napot, 's 
látván ennek könyvei között Hüffel-nek „Über 
das Wesen und den Beruf des evang elisch-ehrist-
lichen Geistliehen" czimü 's 1822-díki kiadású 
könyvét, megemlítette, hogy HüíFel újra átdol-
gozta 's nagyon sokat tökéletesítette e' munkáját, 
mellynek új kiadását ö meg is hozta. Kegyes Or-
bán , ki a' tudományos elöhaladást szerette, e' 
könyvet elkérte, különösebben szüksége levén 
erre épen akkor tájban azért, mert a' theologicum 
seminarium homiletica cathedrájának felállítása, 's 
az egész seminarium rendezése napi kérdés és 
szőnyegen forgó tárgy vala. 

„Igenis! — válaszolá Vezendi Pál — ke-
zeimhez juttatott. Örvendek, hogy szolgálhat-
tam vele. Bár e7 vidéken is nyerne e'jeles könyv 
olvasókat. De a' mint veszem észre, aligha talá-
Iand itten-körül elvbarátokat. Épen az imént, alig 
egy fertályórája, történetesen a' lelkészek hiva-
tása került beszédtárgyul; 's én HüíFel nézetei 
szerint nyilatkoztam — de nyilatkozatom viszhan-
got nem költött." 

„Majd fog költeni, — mondá biztatva Kegyes 
Orbán — csak várjunk 's reményljünk, kedves 
uram-öcsém! Én nagy energiát reménylek a1 most 
rendezett debreczeni theologicum seminariumból. 
Azt hiszem, hogy öt-hat év múlva az onnan ki-
kerülendő egyházi hivatalnokok, mi ránk idős pré-
dikátorokra is közhasznú hatást gyakorlandanak." 

„Meglehet, te reád, jó Orbán! — neveté F e -
jes György — mert te ollyan vagy, mint a' viasz, 
egy tüzes lelkes beszédre elolvadsz. De Boros 
Márton, Nyakas vagy Szarvas barátomra, etsiqui 
dantur hujus generis: előre mondhatom, nem sok 
hatással lesznek. Jó barátom! az illyenféle kérges 
embereknek, mint Márton, csak a1 szentírási gyö-
kérre vetett fejsze kell. Kikeli előbb vágnod: ugy 
faraghatsz valamit belölök, például: sárréti ócska 
toronyra fajankót." 



„Kövesse meg érdemes személyét, nagytisz-
teletü coílega uram! — dörmögé Boros Márton — 
a1 mi sok csak sok. Ha enmagamat nem kiméi, 
kímélje hivatalomat, 's ennyi gregarius pap előtt 
az embert ne derogálja, witzeskedési pruritusát 
zabolázza." 

„No! no! Márton barátom! tréfa darabfa" — 
mondá engesztelő kedves hangon Fejes György. 

„De hát! foganatosíttatott is már a' theologi-
cum seminarium terve Debreczenben ? — kérdezé 
egész részvéttel Bátori — Mi itt a' falun 
semmit sem tudunk. . . . íme! él a' Prot. Egyházi 
és Iskolai Lap, 's bár e' tárgy mind az egyházat, 
mind az iskolát illeti: még sem közöltetett róla 
egy ige is. Megvallom, hogy én csudálom, de 
egyszersmind kárhoztatom is a1 debreczeniek ha-
nyagságát." 

„Nem lehet azon csudálkozni — válaszolá 
KegyesOrbán—. Debreczen magyar város, 's a' 
magyarnak, tudj' Isten! vérében van, hogy dicse-
kedni nem szeret, s ha jól van dolga házi köré-
ben, igen keveset vagy épen semmit sem gondol 
a' mások rágalmaival vagy dicséreteivel.. . . Oh! 
a' debreczeni iskola gyönyörűen halad. A' philo-
sophia, ez a' tudományok isteni fáklyája, fenséges 
fénynyel világol itt 's hat keresztül minden tanítói 
teremeket. A' természeti tudományok, botanica, 
mineralogia, technica, chemia virágzanak. Bota-
nicus kert igen szép; mineralogiai gyűjtemény 
elég gazdag 's jól rendbe szedett; chemiához 's 
applicata mathesishez, physikához megkívántató 
instrumentumokra közelebbi egy pár év alatt öt-
hatezer forint kiadatott. A' politikai életpályára 
készülő ifjak históriát, politikát, jogtant széles 
terjedelemben hallgathatnak. Theologia pedig — 
tudtommal — az egész hazában sehol sem tanít-
tatik illy universitásilag , mint most már Debre-
czenben." 

„Eddig is, míg a' homiletika cathedra külön 
fel nem állíttatott, eddig is minden héten tartattak 
a' nagyobb theologusok között próba-szónoklatok, 
hol az exegeseos professor felügyelete alatt szép 
praxist szereztek a' szónoklatban, 's igen érdekes-
tartalmú jegyzökönyvet vittek több év alatt, az 
önmagok által megbírált munkákról. A' theoreti-
kumokban szinte dús sikerrel haladtak. Közelebb 
a' mult évben egy olly kérdés tüzetett ki az ifjú-
ság elébe, mellyet az AllgemeineKirchenzeitung, 
a' tárgy kiadása után néhány hónappal, a' legna-
gyobb-érdekütheologiai pályakérdésnek nevezett, 
tudniillik: „Adassék elő af socinianismus és ra-
tionalismus históriája a? legújabb időkig; adassék 
elő, miben egyeznek 's miben különböznek a' r a -
tionalislák és socinianusoku A' 200 forintot 
tevő jutalmat Szalai István nevű theologus nyerte 
el. De minden pályázók nehánv ívnyi dolgozatá-
ból átláthatni, hogy a' debreczeni theologus diá-
kok igen jól ismerik a1 theologiai tudományos 
világ mai állását, ismerik 's olvasták is, az illető 

tanítók által megismertetett 's kijelelt ujabb mun-
kákat. A' jutalmat nyert pályadolgozat, — a' mint 
hallám — K. T. M. által felküldetett az Egyházi és 
Iskolai Lap szerkesztőségéhez is, olly czélból, kö-
zölné azt Dobos úrral, ki a' debreczeni theologiai 
rendszerre vonatkozólag egy időben passionate 
witzeskedett; 's ekkép facto informáltassék rae-
lius, a' male informatus. . . . " 

„Demindezekről ki írjonDebreczenböl? Pro-
fessor nem írhat, tanuló sem. Erről azt mondják: 
hízeleg,vagy professorai meghagyása szerint irta, 
a' mit irt. A' professorokról azt, hogy egyik a* 
másikat dicséri A' prédikátorok sem Írhatnak. 

„Már esedezem! — mondá Bátori, szokott 
komolysággal visszavezetvén a' beszédet az előbbi 
tárgyra , — én szerintem ugyan az említett urak 
közöl is írhatna egyik vagy másik; minthogy 
azonban erről itt Vaskön, csakugyan hiába be -
szélünk: hagyjuk ezt abba; 's nagytiszteletü e s -
peres úr legyen nekünk élő tudósítónk. Legyen 
kegyes minket in specie a' debreczeni theologi-
cum seminariummal megismertetni, azután azok-
kal is megajándékozni, mik a' közelebbi gyűlésben 
történtek. Hallottam fülhegygyei, hogy a' két új 
professor választása alkalmával megpendíttetett 
az a' kérdés is , melly a' pesti superintendentiát 
összezavarta , tudniillik: az esperesek coadjutor 
curatorok 's kinevezett assessorok közötti viszony 
kérdése 

„Ez utóbbi tárgyról én, mint magam is espe-
res, személyem és hivatalom ügye forogván fen, 
nem szólok: de a' mit a'theologicum seminarium-
ról tudok, azt szívesen közlöm. Azt azonban nem 
ígérhetem, hogy protocollaris hűséggel referálok 
az egyes részletekről. Ezek saját eszméimmel 
már egygyé-forrtak, 's alig tudnám megkülöböz-
tetni, mellyek az enyémek, mellyek a' választ-
mányéi Szeretnék nagyon rövid és érthető 
lenni Illy czélból, csak néhány szavakkal, 
a' mai kornál kissé fentebb kezdem a' dolgot." 

„1791-ig — midőn tudniillik a' protestáns 
vallás törvényesen bevett vallássá lön honunkban, 
's a' régibb pacificatiók ujolag megerősíttettek,— 
a' tudományosság szinte csak theologiai ismere-
tekből állott, 's kellett, hogy álljon, mert a' k e -
ményen ellenszegülő, 's bár siker nélkül, de még 
is mindig contradicáló klérusnak 3 századon k e -
resztül centies decantalt argumentumai ellen, a' 
Turretinusféle czáfolatokat tudniok kellett min-
denféle-helyzetű 's különösen a' hívatalt-viselő 
honfiaknak. Ezért protestáns főbb iskoláinkban a' 
tanítás majd csaknem egészen theologiai irányú 
volt; a' legelőkelőbb nemes családok urfiai is tó-
gába öltözködve convictusban laktak a' félig-med-
dig kolostor-szerkezetű iskolákban." 

„Evek haladtak, és a' kovászként mozgást, 
forrongást eszközlő nagy események után, ho-
nunkban is kezdődtek műveltetni a' philosophia 's 
természetesen jus naturae, politika, jus publicum, 



universale, 's minden ezekkel atyafias tudományok 
is csírázni, virágzani 's gyümölcsözni indultak. 
Természetesen ezekkel lépést tartva sietett, ha-
ladt a' paedagogia 's philologia." 

,,E' félszázad folytán tehát a' korszükségekhez 
képest a' debreczeni collegiumban is a ' régi négy 
cathedra mellé öt új emeltetett, úgymint jogtani, 
természettudományi, neveléstani, magyar irodalmi 
's franczia és német nyelvtani, 's végre ország-
lástani. Melly új cathedrákban világító fáklyáknál 
megláthatták ugy magok az ifjak, mint ezek szü-
léi, hogy mai világban nem lehet az ember egy-
könnyen polyhistor, 's hogy a' gyümölcshozó cul-
turának egyedüli feltétele ez, miszerint egyes 
szakokban tökéletesítsék magokat az arra benső 
vonzalomnál 's külső ügyességnél fogva hivatott 
egyének. Ezek nyomán — vezérlobogóul tűzet-
vén ki azon lelkes beszéd, mellyel 1841. dec. 
28-kán fögondnokunk megnyitá a' tudományos 
küldöttséget, *) 's mellyben kimondta: Tegyük 
szabaddá a' tanulást, 's ha jól rendeztetnek a? 
fensőbb tudományokat hallgató ifjak, 's a' jótéte-
mény jobb megválasztással adatik a' jobb-igyeke-
zetü szűkölködőknek: mindjárt nem lesz olly nagy 
szükség az egyenruhára, melly tői már teljességgel 
idegenkedik az ifjúság — ezek nyomán, mondom, 
eltöröltetett convietus és toga, 's kidolgoztatott 
az iskolai terv szakrendszer (Fachsystem) szerint. 

Ezen szakrendszer különválasztotta a' vi-
lági, külön az egyházi pályára készülő ifjakat. E' 
szakrendszer nyomán a' debreczeni collegiumban 
öt önállású — azonban egymással társadalmi kap-
csolatban levő — cursus állapíttatott meg. Úgymint: 
a) philosophieus 3 évfolyam, b) juridicus 2 évf., 
c) theologicus 3 évf., d) paedagogicus 3 évf., e) 
philologieus 2 évf. 's mihelyest e' különválasztási 
elv elfogadtatott, meghatároztatok: egyházkerületi 
föpásztorunk, a1 vallásosság, egyháziasság szent 
érdekeiért lángoló buzgalommal, föczéljaul tűzte 
ki, hogy ama régi kegyes ohajtatot, melly ezelőtt 
csaknem negyven évvel már nyilváníttatott, 's 
melly szerint a' hittani két oktatószék egy harma-
dikkal — gyakorlati hittani székkel — megszapo-
ríttassék, 's igy az egyházi szolgálatra készülök 
ne csupán elméletileg, de mint kell, gyakorlatilag 
is kiképeztetve léphessenek pályájukra, e ' kegyes 
ohajtatot, mondom, létesíthesse. — Istennek le-
gyen hála! létesítette i s . . . . Bizonyos rendelte-
tés nélkül állott még az úgynevezett énekeskönyvi 
pénztár (zsoltár-cassa), melly a'keresztyéni buz-
góság filléreiből szép összeget nevelt; 's e ' pénz-
tárból alapíttatott meg a' Gyakorlati hittani ok-
tatószék 

„Illy körülmények közt alakult a' debreczeni 
th eologicum seminarium, 's alakultával a' predi-
k álásnak új epochája kezdődik, melly a* keresz-
tyén sentimentalis rationalismus színét viseli. 

*) E' beszéd közölve van Protest. Egyházi és Iskolai Lap 
1842 . l . s z . 

Nagymestere a' keresztyén sentimentalis rat io-
nalismusnak maga föpásztorunk; előmozdítói 's 
terjesztői azok, kik iskolájából kerültek ki, 's most 
az ország különféle részeiben a' legelső reformált 
gyülekezetekben viselik az egyházi hivatalt." 

„A' theologicum seminarium szerkezete e z : 
Az egyházi pályára szándékozók három évi 

philosophieus cursus után mennek a1 három évi 
theologicus cursusba. 

„Itt, az első két év alatt, tanítja két professor a* 
theoretikumokat következő módon: 

a) A' bibliai exegesis professora tanítja a* 
bibliai eredeti nyelveket, 's midőn a' szent köny-
veket felvilágosító magyarázatok mellett eredeti 
szövegből nyelvünkre átfordíttatja, ugyanakkor 
a' legújabb philologusok 's exegeták egyéni véle-
ményét is előadja. Tanítja továbbá a' prédikáto-
roknak nélkülözhetlen, még is sokak által elhanya-
golt Hermeneuticát, biblica criticát, és Archaeo-
logiát. 

b) A' katechsochen úgynevezett theologiae 
professor tanítja két év alatt: a' Propaedeumata 
th. ehr. czimü könyvet; dogmatikát, bele szőve a' 
dogmák históriáját, ezt a* nálunk eddig speciali-
ter nem tanított, de épen olly szükséges, mint 
fenséges és a' mai német tudósok által kellemdú-
san kiművelt tudományt; továbbá a' morális theo-
logiát, és az ecelesiastiea históriát, egészen a' 
mai időkig 's bővebben, mint eddig." 

„E ' két évi elméleti oktatás után következik 
a' harmadik 's már gyakorlati év ." 

„Itt a' katechsochen úgynevezett Homiletices 
professor tanítja a' Homiletieát, cura pastoralist, 
liturgieát, canonok ismeretét, 's figyelmezteti t a -
nítványit a' theologiai literatura nevezetesb mü-
veire. Gyakorolja továbbá őket hetenként, imád-* 
ságok, könyörgések, predikátziók, katechisatiók, 
úrvacsorai, esketési, keresztelési agendák készí-
tésében, 's szónoki előadásában. A' szónoklati 
próbák alkalmával megjelennek mind a' három évi 
theologusok, kiknek rövid vázlatban a' homiletikai 
főbb szabályok előadatnak. De az első évesek csak 
mint hallgatók, a' második évesek mint félig-med-
dig gyakorlottak vesznek részt; a'harmadik éve-
sek pedig már egymásójok munkájának 's elő-
adásának bírálására is föl vannak jogosítva. — 
Minden bírálatokat kihallgat, 's végitéletet mond 
maga a1 professor, ki egyszersmind a' fogyatko-
zásokat megigazítja. Kiterjeszkedik ollykor-olly-
kor a' prédikátori hivatal azon kötelességeire is, 
mellyek polgári viszonyokból fejlenek 's kánonok 
vagy statutumok által meghatározvák. Egyszóval, 
e' professor a' lelkészi hivatal gyakorlati részét 
tartozik felölelni; 's épen ezért föpásztorunk bölcs 
előrelátása 's rendelete következtében, mielőtt 
professori székét elfoglalta volna, három-négy 
tractusban kellett káplánkodnia." 

„Ugyancsak ezen harmadik évfolyamban t a -
nítja a1 theologiae professor, a' világba már nem 



sokára belépendő 's ott különféle vallásfelekeze-
tekkel 's ezek papjaival érintkezésbe jövendő ta-
nítványinak a* különféle keresztyén hitfelekeze-
tek hittanrendszerét = Systemata diversorum re -
ligionis christianae coetuum." *) 

,,A' theologicus cursusnak ezen harmadik 's 
gyakorlati évfolyama — ámbár teljes összefüg-
gésben van a' két első évfolyammal 's az egyházi 
pálya előkészületét kiegészíti egyszersmind — a' 
két első évfolyamtól függetlennek 's önálldsmak 
mondható. 

Ugy rendeztetett tudniillik, hogy akármelly 
iskolában tanult légyen is az egyházi pályára lé -
pendő ifjú, a' gyakorlati évfolyamra ide jöhessen, 
még pedig rectorság végezése után is. És én — 
ha e' dolog tőlem függene — senkit sem admittál-
nék csak káplánságra is, míg e* gyakorlati évfo-
lyamot Debreczenben be nem végezi. Statutumul 
kiadnám: „ Valaki ezen superintendentiában egy-
házi hivatalt szándékozik viselni, bárhol tanult 
légyen is azelőtt: köteleztetik a' debreczeni theol. 
seminarium gyakorlati év folyamát bevégezni 's erről 
jó bizonyítványt mutatni. Statutumul kiadnám, hogy 
cathedrába föl ne léphessen,általában egyházi 
szolgálatot ne végezhessen rendes prédikátorokon 
9s káplánokon kivül más, mint azok, kik theologi-
cus cursusban vannak, 's magokat az egyházi hi-
vatalra szentelik." 

„Igy, csak egyedül igy készülhetnek alkal-
matos egyházi hivatalnokok, kik képesek legye-
nek lelkes egyháziasságot ébreszteni 's ez által a' 
vallásosságot terjeszteni; igy , csak egyedül igy 
nem scandalisáltatik a' prédikátori hivatal." 

„Én legalább azt hiszem, hogy a' vallás és 
vallásszolgai hivatal nagyszerű méltóságából és 
hatásából legtöbbet az által vesztett 's veszt mind 
e' napig felekezetünknél, mert a' cathedrában ré-
szint mint suplicansok, részint mint legátusok, r é -
szint mint rektorok, olly egyének szolgáltak, kik 
később katonákká, notariusokká, uradalmi tisz-
tekké 's más világi hivatalnokokká lettek. És ha 
talán szónoki előadásuk jó volt, 's biennis, triennis 
diák korukban legatio alkalmával kedvező véle-
ményt hallottak maguk felöl: a' prédikátort — ki-
nél magukat mintegy fentebb képzelék — lenéz-
ték ; 's ez érzeményt a' legatióból, a' rektoriából 
az életbe is átvitték Mit mondjak az olly 
lelket rázó esetekről, midőn holmi részeges, ron-
dánál rondább peregrinusokat bocsátanak prédi-
kátoraink , — csakhogy egy vasárnap terhétől 

*) Minthogy a1 philologikum seminarium, hol latin 's görög 
nyelv taníttatik, összeköttetésben van a1 theologikum 
seminariummal, latin nyelvbeli ismeret vesztesége nélkül 
lehet a1 tudományokat magyar nyelven tanítani. Magyar 
nyelven adatik hát elö minden tudomány, 's igy mind-
egyiknek van magyar czímneve is. A' latin czímekkel Ke-
gyes Orbán úr nagy-bölcsen azért é l , mert régi togás 
világbóli prédikátorokkal beszélt *s ha azt akarta, hogy 
értsék, xaJavŐQorcov kellett beszélnie. 

megszabadulhassanak — maguk helyett az egyházi 
szolgálat teljesítésére ? . . . . És még is csudálko-
zik némelly ember, miért néznek le 's vetnek meg 
sokakat prédikátoraink közöl. . . . Oh! ha a' the-
ologikum seminarium fölvirágozhatik: hiszem, ily— 
lyesmi nem fog történni; mert nem robotnak, de 
lelki élvezetnek fogják tartani prédikátoraink az 
egyházi szolgálat kötelességeinek teljesítését." 

„Orbán barátom! — közbe-szóla nagy-unat-
kozást 's türelmetlenséget jellemző hangon Fejes 
Gyögy—bár téged pietistának tartanak,'s én mint a* 
kinek naturális horrorom van a' pietástól, pietista 
soha sem lehetek: nézeteidet még is sok tekintet-
ben osztom. Ez egy nyilatkozatodért azonban, mi-
szerint bármelly főiskolából kikerült theologusokat 
Debreezenbe akarnál küldeni, publice megrólak. 
. . . Hát csak Debreczenben lakik a1 tudomány 's 
a' praxis? . . . Soha bizony!" 

„Engedelmet kérek,— válaszolá Kegyes Or-
bán — azt, hogy tudomány és praxis csak Debre-
czenben lakik, soha sem mondtam. Kívánságom 
csak ez, hogy míg a' practika theologia más isko-
lában is illy terjedelemben nem taníttatik : addig 
a1 debreczeni iskolát predikátorságra készülő 
minden egyén látogassa meg. Ez által, azt hiszem, 
éledne közöttünk az esprit de corp is." 

„Dejsz! e* kívánatból ugyan semmi lesz" — 
zúgtak többen a' prédikátorok közöl, kik nem 
debreczenisták voltak. 

„Instálom tisztelendöségteket, — szóla elpi-
rulva 's mintegy zavarodva Kegyes Orbán — én 
csak egyéni véleményemet nyilvánítám e' szólás-
szabadsági korban. Távol legyen tőlem, Isten 
mentsen meg! hogy kedvetlenséget's vitát ébresz-
szek illy vidám társaságban 's idegen létemre." 

Még el nem végzé utolsó szóig Kegyes Orbán 
úr e' szende mentegetődzést, midőn a* mellék-
teremből zongora kíséretében szeráf-hang emel-
kedék föl, 's a' tanulószobába Hadházi Dezső lé-
pett be, átkérendö az asszonyi társaság teremébe 
Vezendi Pált, kit Kiskéri Amália egy duetto ének-
lésére szólított fel. — Vezendivel együtt Kegyes 
Orbánt is karjára fogta Hadházi Dezső, *s e'három 
egyént Fejes György 's több mások — vágyván 
a' zongora melletti éneklést hallgatni — átkísérték 
a' társalgási szobába. 

Csak néhányan, körülbelöl mintegy heten, ma-
radtak előbbi helyökön, mondván egymásnak: 
„Hiszen! mi mind cantor diákok voltunk, 's volt 
cantus időnkben ollyan, minél szebbre azóta sem 
emlékezik a' collegium. Mit hallgatnánk mi ezen 
a' zagyvatolt operai hangficzamitásokon? Bizony 
jobb lesz addig is fumálni." 

„No! az igaz, van is gyönyörű névnapi mu-
latságunk!— mondá emelt hangon Boros Már-
ton —. Egy darabig ez a' limlom Vezendi fin 
perorált e' themáról: „Mi a' református lelkész 
hivatása?" Azután meg ez a'pietista Kegyes Or-
bán disserált a'theologicumseminariumról. Ugyan, 



Jakab gazda! jól tartád a' mi megéhezett és szom-
júhozott lelkünket!" . . . 'S ekkor intett Szarvas 
Jakabnak, hogy a' közel álló zöld órrost nyújtsa 
át neki. 

Szarvas Jakab machinista diák korában beta-
nult ügyességgel kézbesítette a' zöld órrost, 's 
míg Boros Mártonhoz emelte, nagy tisztelettel 
mondá: „Még is csak szép judiciumod van neked, 
Márton! íme! bor közben 's ennyiféle ember kö-
zött olly tisztán felfogtad azon főtárgyakat, mikről 
itt a' beszéd folyt. Én nem hiszem, hogy hetönk 
közöl csak egyetlen egy is tudta volna más. Én 
részemről, ha a' fejem elütnék, sem tudnék mon-
dani egy igét is azokból, miket Vezendi és Kegyes 
Orbán beszélt." 

„Nincs is arra semmi szükség, édes barátom! 
— válaszolá nagy prosoponnal Boros Márton —. 
A1 feltett kérdésre: „Mire való a' papi hivatal'?" 
egyenesen válasz ez: Arra való, hogy éljünk be-
lőle. Az a' theologicum seminarium meg csupa 
figura. Kell is a' falusi parasztnak sentimentalis 
rationalismus, actio, declamatio!. Beh furcsák 
ezek a 'nagyobb városi papok, kiknek helyökbe 
viszik az angariát!. Jobb volna, ha a' seminarium 
helyett granariumot eszközölhetnének. . . . Aztán 
meg, barátom! nem is igen protestáns institutum az 
a' seminarium, legalább a' neve pápistás, puseyi-
smusra — vagy mire — vezet. Jól mondja egy 
levél , mellyet data occassione veled közleni fo-
gok , hogy — 's ekkor oda hajlott Jakabhoz és 
fülébe, vagy is inkább az órrosba suttogá, — 
az az egész seminariumi dolog kalvinista jesui-
tismus, mellynek nagy mestere. . . . " 

„ J a j , Márton! — szóla megrezzenve Jakab 
— ne beszélj illyeneket. Ugy találsz járni ez 
órrossal, mint Midás a' náddal. 'S lehet olly 
vakmerő ember, ki, ha megtalál szólamlani ez 
ór ros , applicálja ama mondatot: „In vino est 
neritas 

Boros Márton nem felelt. Ivott. 'S az órros 
sorra járni elkezdett. Perczek múlva megzendült 
a' hétszemélyi társulat dala , — régi jó idökbeli 
kedves collegiumi dala: 

„Igyunk, barátim! csendesen, 
Vágtat az idő sebesen , 
Az órros hadd kerülgessen ! 

Sült lúd járjon e' szobában, 
Ugorkát tartson szájában, 
Ezt kiáltván : gi! gá! gá ! gá!" 

A' szomszéd szobabeli zene ez erös bassusok 
waldhorni hangjában elhalt. Az egész társaság za-
varodva kelt föl helyéről. 

Szerencsére épen jókor kelt föl. Lilla kisasz-
szony és Macskási úr Zsófia estünnepélyi vacsorája 
mellé szólították a ' vendégeket. 

Az asztalfőn Vasköiné asszonyság foglalt he-
lyet 's maga mellé jobbfelöl a' nagytiszteletü 
czímre teljes mértékben érdemes 's itt e' társa-
ságban is minden prédikátorok között legkedvesb 
magaviseletű, legfeltűnőbb Kegyes Orbánt kérte. 
Ezt követték a' jobb oldalon az idösbség rende 
szerint a' predikátornék. Bal-oldalon Vasköiné 
asszonyság mellé Hadházi Dezső, Vaskői Stepha-
nia, szolgabíró Bölcsey, Kiskéri Amália, Vezendi 
Pál, Szarvas Lilla 'stb. ültek. Az asztalvégen olly 
szabad helyet , honnan gyakorta felállhasson 's 
szétnézhessen, szembe Vasköiné asszonysággal, 
Szarvas Jakabné, Kellemi Zsófia, tartotta meg ma-
gának. Kit azonban meglehetősen beszorított Fe-
jes György, a' ki erőnek erejével ezt, és csupán 
csak ez asztalvégen eső helyet követelte magá-
nak ; „mivel —- ugy mondá — innen az egész úri 
társaságot tetszése szerint ocumlálhatja." 

A' prédikátor urak, Boros Márton s Nyakas 
Gergely kettős elnöklete alatt, külön asztal mellé 
vették magukat. Egy helyet üresen hagytak, mint-
ha erre bizonyos egyént várnának. 'S ez üres 
helyre a' társaságot vídámító, mulattató, jókedvű 
Kiskéri Mátyást várták szívszakadva. 

A' fentebb említett ifjak 's kisasszonyok szom-
szédaikkal beszélgettek, 's Málika különös elmé-
lyedéssel látszott lenni szolgabíró Bölcsey úr be-
széde után, 's neme az aggodalomnak figyelmet 
ébresztő bájjal borongott a' máskor még szeszé-
lyességében is gondtalan élénkséggel vidám le-
ánykának anda ábrázatán. 

Lillát kibeszélhetlenül bántotta ez ö előtte na-
gyon is szembetűnő esemény. Amália még érde-
kesb szépség volt aggodalmai között; 's Lilla, 
szolgabíró Bölcseynek megnyerhetése felé i r á -
nyozván mindig vágyait 's tetteit, féltékeny indu-
latlázzal kiséré azon kedély változatot, mellyet 
kétségkívül Bölcseynek beszéde okozott. Az ifjú 
Vezendi is — a' nélkül, hogy tudta volna miért— 
benső szorongás nehéz érzelmeivel küzdött a* 
Bölcsey és Amália közötti komoly párbeszéd alatt. 
Neki Amália irányában legkisebb igénye sem volt, 
's Bölcseytöl, mint lélekrokon barátjától, a' pár-
beszéd tartalmát megtudhatta volna. De kérdést 
tenni illy tárgyban, önmaga előtt is szégyenlette, 
's föl-fölmerülő érzelmeit keblébe fojtá. 

Vasköiné asszonyság Kegyes Orbán úrral a' 
vaskői nép sajátságairól 's különösen iparos szor-
galmáról és a' nőnem egész környékben híres 
tisztaságáról 's ügyességéről értekezett, mind-
ezeknek eszközlőjeül 's előmozdítójául a' derék 
papnét Kellemi Zsófiát állítván 's magasztalván. 
Alig, vagy talán be sem végzé egészen Vasköiné 
asszonyság e' beszédet, midőn három ifjú paraszt 
hölgy, férjeik és számos tolongó nép kíséretében, 
falusi czigányhangászok zenéje mellett belép a' 
szobába, 's miután az első igen értelmesen és 
szerény bátorsággal igy szólott: 
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„A ' mi helységünknek kicsinyek és nagyok 
által szívesen tisztelt tiszteletes asszonyát, nekünk 
ifjabb asszonyoknak és férjeinknek 's minden jó 
leányainknak áldást-osztó édes anyját, az áldások-
nak Istene áldásaival szeresse, számos esztendő-
kön keresztül boldogul éltesse" — válogatott vi-
rágokból kötött bokrétát tett az asztalfőre fel. 
Ekkor a' második lépett előbb 's az asztalközépre 
helyheztetvén egy fehér terítővel betakart na<; y 
csomót, igy szólott: „Tiszteletes asszony! édes jó 
anyánk! tiszteletünk névnapi ajándokául fogadja 
szívesen ezen saját kezünkkel szőtt terítővel be-
takart, saját kezünkkel készített ártatlan egysze-
szerüség bárányát." A' fehér vászon-terítöt, 
— mellybe veres fejíövel e1 betűk voltak körös-
körül szőve: „ É l j e n K e l l e m i Z s ó f i a " 
— levette Vezendi Pál, 's egy négyszeg deszkán, 
melly puha pázsittal volt borítva s égszínkék ros-
télyzattal körülfoglalva, feküdt, égfelé fordított 
nyakkal, egy gyönyörű kis bárány „irósvajból" 
a ' legmesteribb ügyességgel szép göndörén alkot-
va. . . . A' harmadik egy tál szőlőt, — mellynek 
minden szemei épek valának, — 's egy hószin-fe-
hér, megszegett lágy kenyeret tett az asztal végre, 
— továbbra is jó étvágyat 's jó kedvet kívánván 
az egész társaságnak: e' mondattal: 

„Édes szőlő, lágy kenyér , 
Minden falat e g y csepp vér . ' ' 

Egy férfiú lépett elő utolszor's a'Boros Már-
lőnék asztalára egy öt itczés kerek cserepet tett 
föl, tele vágott dohánynyal, mondván: 

„Nincs megyénkben ol lyan dohány, 
Mint a1 mit a' vaskői l á n y , 

Papnéjától kérvén m a g o t , 
Vidám kedvvel kapálgatot t ." 

Az egész társaság örömtelve nézte 's hallgatta 
végig a1 falusi nép nevében tett tisztelgést. Nagy 
meglepetéssel nézték 's hallgatták különösen Ke-
gyes Orbán és Hadházi Dezső. . . . Ugyanezek 
némi csudálkozással vagy talán boszankodással is 
kénytelenek valának önmagukban némelly egyéne-
ket kárhoztatni; 's ezek között Boros Mártont, ki 
a' hölgyek beszéde alatt több ízben poharat kocz-
czangatott Nyakas Gergelylvel, s az egész ünne-
pély iránt nevetséges fel sem vevést tanúsított; 
midőn pedig bevégződött, gúnyolódva kérdezé 
Szarvas Jakabtól: 

??Ugyan, Jakab! mikor mehetsz már annyira, 
hogy ennek a1 hiába-valóságnak végét szakasd? 
. . . Bizony meglásd, egyszer-akkor te bánod meg, 
. . . utóljára a' bárány megnő, s jelképedül egy 
magadforma hízott szarvas örrüt tesznek az asz-
talra." 'S ezt mondva, nagyot nevetett. 

Határozva ömlött ki Nyakas Gergely öröme is 
a' Boros Márton excellens witzén. 

Megbotránkoztak azonban mind a' nép tagjai, 
mind Kegyes Orbán s Hadházi Dezső, mind külö-
nösen Vasköinó asszonyság. Ki, miután nagy rö-
vidséggel értesíté a'mellette ülő két idegent, hogy 

ez ünnepély már hat év óta tart igy, 's ezt, igy ö 
rendezte a 'derék papnénak részint jutalmául, r é -
szint buzdításául, a1 három paraszt-hölgynek, leá-
nya Stephania által, egy-egy darab ruhának való 
honi kartont, a' paraszt ifjúnak pedig egy darab 
honi posztót adatott által, figyelmeztetvén őket 's 
kérvén, hogy a 'gyümölcs- és dohány-nemesités-
ben, lentermesztésben, fonásban, szövésben, te j -
jel-vajjal való kereskedésben minél előbbre ha-
ladni törekedjenek, 's az ő ajándékát, mellyet illy 
ünnepély alkalmával, körülményekhez képest most 
egyet, majd mást, adni szokott, vegyék szívesen. 
Ekkor fölkelve helyéből *s poharat fogva kezébe, 
a 'derék papnét üdvezlette, mondván: „Zsófiám! 
lelkemnek barátnéja, alattvalóimnak édes anyja, 
világoljon még sok évekig életböicseséged fák-
lyája, 's tartsa meg isten erődet, egészségedet 
kellemeiddel együtt e' nép javára, nekem 's ne-
künk mindnyájunknak örömére, dicsekedésére!" 

„Éljen! Éljen!" hangzott mindenfelölröl; — 's 
a' nép a' szobából szép csendeséggel elvonult. 

Már vége volt a' vacsorának, 's épen felállani 
készültek, midőn Lilla, előbb Macskásival beszél-
vén, oda hajlik Kiskéri Amáliához, valamit súg a' 
fülébe, súg a' szolgabíró Bölcsey fülébe is, ama-
zéba résztvevő komolysággal, ezébe kaczér ká r -
örömmel : — 's nagy hirtelenséggel Málika eljaj-
dul, félájultan Vezendi Pálra rogyik, Bölcsey pe-
dig felugorván, a' szobából kisiet. 

Fölkelt az egész társaság i s , 's némellyek ki, 
némellyek Amália mellé futottak. . . . Csak Boros 
Márton és Nyakas Gergely maradtak a' széken 
ülve, most erre majd, amarra tekintvén, 's egész 
hideg vérrel mondván: „Quid ad n o s ? " — és 
folytatták az ivást, néhány perez múlva pedig, bár 
a'félájult Kiskéri Amália körül Vasköiné asszony-
ság, Bátori és sok mások a' szobában ben voltak, 
az asztalra imént feltett dohányból rágyújtottak 
's egész kényelemmel fumáltak. 

Kiskéri Mátyás, leányát ezelőtt két nappal Ve-
zendi Máténéhoz vivén, ezt megkérte, hogy tár -
saságában és felügyelete alatt hozná el Vaskőre ; 
maga pedig, mint passionatus nagy vadász a' hi-
res Zsófia napra egy őzet kívánván névnapi aján-
dokul lőni, a1 hegyi erdőségbe vette magát, Zsófia 
estvéjén azonban minden esetre megjelenendő* 
Vadászás közben sokáig kergetett egy özet, 's 
igen nagyon kifáradt és megizzadt, igy fáradtan és 
izzadtan egy forrásból jót ivott, azután a' fűre le-
fekütt, hol elaluván 's az estveli hideg szél tá-
madta után, nagyon keresztül fázván, gutaütést 
kapott*, jobb kezét 's lábát, általánosan jobb oldalát 
többé nem birta, 's a' beszéde érthetetlenné lön. 

Illyen állapotban találta meg késő estve 13-án 
vadásztársa Mezősi Károly, ki is a' legközelebbi 
szomszédfaluba futván, rögtön szekeret fogadott, 
's vitte Kiskéri Mátyást egyenesen a1 m.városba, 
hol orvos Búzási úr lakott. Itt beszállította Böl-
csey szolgabíró házába. De a szolgabíró — mint 



tudjuk — 14-kén reggel Vezendi Pállal együtt 
Vasköre ment. Az orvos sem volt a'városban. Mit 
volt hát mit tennie, ö is útnak indult Vaskő felé a* 
szegény Kiskéri Mátyással, de természetesen csak 
nagyon lassan mehetett az elesett beteggel. Vas-
köre sietett a' szolgabíró lovas hajdúja is, ki az 
alispán sürgetős levelét urának még az nap est-
véjén kézbesíteni tartozott. 

E' korábban megérkezett hajdútól tudta meg 
Bölcsey az Amália atyjának szánandó szomorú 
sorsát. Erre igyekezett vacsora elején mindjárt, 
mintegy elkészíteni előre az atyját— mint a ' f en-
tebbi jellemzés után ismerjük — hő szenvedély-
lyel szerető leányt; 's az illyféle előkészítés hozta 
Amáliát szembetűnő elmélyedésbe, melly Vezen-
dit és Lillát aggódtatta. 

Megérkezvén vacsora végződésekor Kiskéri 
Mátyás, 's Macskási úr épen künt levén: besza-
ladt, Lillának az egész dolgot elbeszélte. Lilla 
tüstént áthajlott Málihoz, fülébe súgta: „Édes 
apádat megütötte a' szél , most hozzák ide, egy 
szót sem tud szólni" 's ugyanekkor Bölcseynek 
így szólott: „Most hozták el a' szélütött Kiskéri 
Mátyást; bizonyosan jól ivott 's ittasan érte e1 

természeti büntetés." 
Lilla beszédére Amália elájult, Bölcsey Kis-

kéri Mátyáshoz sietett segíteni. 
Meghallván a' Kiskéri Mátyás gyászos esetét 

Boros Márton is: megütődve kelt föl helyéből, ki-
ment, megnézte számos vigadalmi óráinak társát, 
's miután egy „Ecce homoce-t sohajtott, vissza-
ment és ivott: 

Vasköiné asszonyság a' beteget 's leányát kas-
télyába vitette ; 's a' névnapi mulatságot ö maga 
's leánya, nemkülönben Kegyes Orbán és Hadházi 
Dezső, mint a' kik tulajdonkép az urnö vendégei 
valának, elhagyák, sajnálkozására sokaknak, örö-
mére a' genieroztatást eddig is nehezen szenvedő 
trifoliumnak: Fejes György, Nyakas Gergely 's 
Boros Márton uraknak. 

orvosi tudományokhoz, ezekben tökéletesítette, ' s 
végre misericordianus baráttá képezte. 

Ernst Ignáczot a' szerzetes rend épen vidé-
künk egyik kolostorába küldé le ; 's megértvén ez 
itt, hogy testvérének Jozéfának maradt egy leánya 
gy—i helységben, rokonát fölkeresni jött el; fö l -
keresni nagy aggodalommal, mivel azt is hallotta, 
hogy a' leány talán nem is tudja, mikép ö r.kath. 
anyától született, 's igy maga is r.katholika; föl-
keresni nagy aggodalommal, mert, mint hallá, a ' 
leány még csak 17 éves; 's az 1844: III. t.cz. 1. 
§ szerint a' 18-dik éven túl, kik evangelika v a l -
lásban neveltettek, kérdés alá nem jöhetnek. 

Majd csaknem egy órában érkezett meg a ' 
szélütött Kiskéri Mátyással; 's Amáliának égből 
alászállott angyal volt a' minden lehető nyájas-
sággal, ügyességgel, tudománynyal gazdag orvos, 
ki atyját tüstént orvosi gondja alá vette. ( F o l y -
tatása következik.) 

Apologia. 
(Vége.) 

Ezek után azt veti szememre, hogy ugy ka-
tonásan kérdőre neszem elhunyt főnökeinketT 
miért nem teljesiték az 1790: 26. törvény 4 csik-
két, azaz, miért nem zsinatoltak ? Ez ismét egy 
példánya az improvisationak, vagy, ha ugy te t -
szik, álom-látásnak. Hiszem, nyiltan megmon-
dottam én , hogy igenis tartatott zsinat mindjárt 
a' következett évben, csak azon okok feszegeté-
sébe nem akartam, mint avatatlan, bocsátkozni, 
miért maradt el ez ideig az ott irott törvények 
megerősítése? Kegyelettel szoktam én mindig 
szólani főnökeinkről *s e' részben, ugy érzem, 
nincs okom miért szégyenleni nyilt levelemet, 
mellyben mint coquetteria kevés , ugy impietás 
semmi sincs. Én ugyanis nem mondtam 's éreztem 
mást, mint egyszerűen tevém fel e' kérdést: Váj -
jon miután az 1790: 26. törvény 4 czikkének, 
bármi okból, eddig elég nem tétetett: nem vol-
na-e czél- 's korszerű új zsinat összegyűjtéséről 
gondolkozni? Az indítványnakmegtevésétazonba 
másokra bíztam. Kérdem immár a' t. közönséget: 
Volt-e alapos oka t. ellenemnek, hogy még e ' 
részben is gyanúsítson? Bizonyosan annál ke -
vésb, minél nagyobb igazsága van akkor, mikor 
a' protestantismus centrumának a' literaturát, kü-
lönösen a' journalismust vallja. De hát miért még 
is olly kíméletlen, hogy mihelyt valaki az ö, nem 
kevéssé finnyás inye szerint nem í r , azt azonnal 
teketoriás embernek csúfolja, improvisatioval5 
szélmalom-harczczal 's több eífélekkel vádolja, 
söt méltatlan ülvözés tárgyául kivánja kitenni. 
Én végre is erősen hiszem, hogy ha azon elhunyt 
bölcs férfiak feltámadnának, tőlem semmit nem 
kérdeznének, annál inkább nem, minél kevésbbé 
tartozom ama kíméletlen 's hálátlan parentatorok ~ 
közé, kikről a' nyilt jegyzetek említést te • 

Másnap Kiskéri Amália, édes atyját gyöngéd 
gonddal haza vitette, 's otthon rá csudálatos szö-
vevényü sors várt. 

Bátorkodunk olvasóink előtt — a' VII. élet-
képre figyelmeztetvén őket, — előttük az eddigi-
ekből ennyit ismételni, hogy Kiskéri Mátyás f e -
lesége, az Amália édes anyja, Ernst Jozéfa, kora 
halála után két éves korában hagyta árvául Amá-
liát, 's fél év múlva az árvát 's hajdan ennek 
anyját is tápláló gy —i földes asszony is meghalt. 
Igy Amália egyedül atyai gondoskodásra maradt. 

Ez említett Ernst Jozéfának szinte korán el-
halt atyja katona-orvos volt, kinek árva leányát 
a' gy —i földesasszony, bizonyos szerencsés orvos-
lásért , háládatosságból vette magához; fiját pe-
dig Ernst Ignáczot egy jólelkű plebanus vette 
gondja alá, különös hajlama levén az ifjúnak az 



E' közben ünnepélyesen kijelentem, hogy ha ö 
Felsége kegyes Királyunk ma megerősíti is a' 
budai kánonokat: soha, míg élek, zsinatolást nem 
óhajtók. Mert törvény lesz, szentesített törvény, 
miből mindenki látni fogja jogait's köteleztetéseit, 
mire ha hivathozandunk, nem fogja az önkény azt 
veini ellenünk: Nincs megerősítve. Lesz törvény, 
mi az egyetemes magyar protestáns egyházat 
egyenesítse 's központosítsa : holott most majd-
nem azt kell mondani: a' mennyi ház, annyi szo-
kás. Lesz törvényünk, a1 körülményekhez képest 
jó törvényünk, melly ö szerinte is sok rendetlen-
ségeket megszüntet, 's tán, akarom hinni, több 
vallásos életet is fejlend ki. Láthatja e' nyilatko-
zatból a' közönség, hogy én bizonnyal semmi há-
látlansággal nem viseltetem ama nagy-ludomá-
nyu, evangyéliomi-szellemü, bölcs férfiak ellen, 
kik a" budai zsinaton jelen valának. Láthatja azt 
i s , hogy t. ellenem roszul alkalmazza reám az 
émprovisatio, Boscoféle experimentatiok, más gú-
nyos nevezeteket. Minekokaért, ha ö neki a' 
zsinat annyira nem tetszik : lépjen fel a' nyilvá-
nosság terén új inditvánjával. Sürgetlessék a1 

budai egyházi törvények szentesítése; 's majd 
határozni fog a' közvélemény, ez az ő előtte is 
annyira kedvelt biró : budai kánonok legyenek-e 
vagy új zsinati törvények? Én részemről egyiket 
ugy, mint másikat üdvezleni fogom. Abban pedig 
teljességgel semmi oka megütközni, egy magát 
magyar alkotmányos szubadelmü publicistának 
nevező tudósnak, hogy. olly törvényt óhajtók, 
melly felsőbb helyeken megerősítést nyerjen. Mertj 
nem lesz törvény mindaddig, míg megerősítést 
nem nyer ; mert különben status állana fel a' sta-
tusban, mit a' nyilt jegyzetek t írója sem akar. 
És valamint ö tiszteletteljes loyaliiassal hiszi és 
vallja, hogy felsőbb helyeken dolgainkba nem fog-
nak minden áron avatkozni: ugy hasonképen 
tiszteletteljes loyalitással rcményleni engedje ne-
kem azt, hogy eljö és tán épen jelen az idő, 
mellyben a'királyi Felség élni fog jure suo maie-
statico circa sacra, és vagy a'budai vagy más 
kánonok megerősítésével magyar protestáns hü 
jobbágyait megörvendezteti. Ez oknál fogva nem 
hiszem, hogy zsinat-tartásra mi hamar engedel-
met nem adna. E' közben nem lesz helyén kívül, 
a' nyilt jegyzetek t. íróját arra figyelmeztetnem, 
hogy tiszteletteljes loyalitással tett declaratiójá-
val némi ellentétben áll az, midőn a' következő 
lapon igy kiált fel: szépen vagyunk a' Dunamen-
tében, ha más fogja megmondani, ki legyen a' fő-
pap! Ezt azonban nem gyanúsításul hozom fel, ha-
nem pusztán azér t , hogy ebből is megfessék, 
hogy a* zsinatolás nagyon is korszerű; nem sza-
bad ugyanis ö neki, mint egyházijog- 's történet-
tanban jártas tudósnak, ignorálni azt, hogy a' 
Duna mentében minden mostani bajok főleg abból 
keletkeztek, hogy a' törvények hiányában a* su-
perintendens-választás ügyét, improvisált szabály 

által, az erdélyhoni példára, ugy rendezték el 
felchhí időkben, hogy az, a1 jelenkorban élőknek 
épen és méltán nem akar tetszeni. Csekély belá-
tásom szerint, soha sem keletkezett volna ott 
ezen baj és viszály, ha törvényt, például a" budai 
törvényeket, helyezték voln.i csak ideiglenesen is, 
a' csaknem mindig improvisált szabály helyett. 
Egyébiránt más példákat is idéz a' n)ilt jegyze-
tek t. irója, mellyek együtt világosan erősítik a>,t, 
hogy a*szabályhozás gyakorlata nagyon ingatag-
gá teszi egyházunk állapolját; a' mi törvény, 
szentesített törvény mellett, majdnem soha meg 
nem eshetik. Mindezeket megfontolván, vnn-e 
oka, ideje 's helye, improvisatioval, álomlá-
lással, bübájossággal, Dosco-féle experimen-
tatiokkal 's egyebekkel vádolni és gyanusílni 
az t , ki egyházi törvényeket minden áron, 
azaz, a 'kaszt és pártérdekek feláldozásával, de 
egyházunk autonomiája fenlartásával, (cs épen 
azért, hogy egyháznnk autonomiája gyűléseken 
improvisaüók állal háttérbe ne szoríllassék) ho-
zatni, és aztán szentesílletni kiván, határozza el 
a' t. közönség. 

Gyanusílni akar a' nyilt jegyzetek f. szerzője 
az anarchia*zó megemlítésével: én pedig köszö-
nöm neki, CShakespeare szavaival) köszönöm, 
hogy c1 szót száján kibocsátotta! mert alkalmat 
nyújt nekem annak megmutatására, miképen iga-
zam van akkor, mikor nyilt levelemben némellyek 
anarchiai hajlamát ostrom alá vevém , mert íme 
az ö kifakadása ellenem mutatja, hogy az , mit 

j teltem, épen nem szélmalom elleni harcz. Tudós 
irója ugyanis a1 nyilt jegyzeteknek autonomiát 
hirdet, azonban anarchiát tanít. Mert kérdem, 
hogy midőn így tanít: o' trios politica, azaz tör-
vényhozó, biró és végrehajtó hatalmak élkülönö-
zéséről beszélni a'protestáns egyházban csak pla-
giarismus, nem ide való az! itt mindnyájan min-
den vagyunk! nem nyilvános anarchiái tanilás-e 
ez? hasonló ahoz, midőn némellyek így szólnak: 
hogy nekik az Isten sem parancsol. Igaz, kétség 
nélküligaz, hogy utána veli ezen szavakat is: 
csak a' fejedelem áll felettünk iure suo maiestatico: 
deezalkalmasintolly mézes madzagaz ö szájában, 
mint a' minemüvel nem régen egy ö magaban 
hasznos indítványát egyházmegyénkre kötötte, 
mitől azonban most minden áron, még egyházme-
gyénk békéje felzavarásával is, megakar szökni. 
Nem ugy, nyilt jegyzetek t. irója! nem, hanem ha 
az autonomiát anarchiával felcserélni nem akarja, 
szóljon őszintén's nyilván: csak a'fejdelem áll 
felettünk iure suo maiestatico circa sacra, és a1 

törvényi Mert míg ezen állítás igazságát meg 
nem ismeri, addig ö engemet capacilálni nem fog 
arról, hogy az autonomiát az anarchiával össze 
nem zavarja. És ha én kerülöm a' két egymás-
sal merőbe ellenkező dolgoknak veszélyes össze-
zavárását: miért kiván engemet azzal gyanúsítni, 
hogy a1 prolestans egyház orsz-igos törvényben 
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alapuló uatonomiaját megtámadom? Ez isméfe Ifor-
dité?e a' nonienclaiioknak! Bizonyára nagy okom 
volna a1 nyilt jegyzetek t. Íróját az cvangyéliom 
szavaira (Málé 7: 3 , 4 , 5 v.) figyelmeztetni: de 
kétségbe kell eleve esnem illy figyelmeztetéstől 
annak irányában, ki nem iszonyodott illy javas-
latot tenni: zárjuk el, vessük el amaz ugy neve-
zett kis b — át, 's a' t. Bizonyára nem ártana 
az illy javaslat tevőjét St. Simonhoz 's a1 com-
munistakhoz utasítni, öt épen, ki mást Romába 
utasít. Láthatja ezekből a' t. közönség, hogy a' 
nyilt jegyzetek t. Írójának is vannak doctrinai, 
még pedig borzasztóan szép doclrinai; láthatja 
egyszersmind azt is, hogy nem egészen improvi-
sáltam, 's nem épen szélmalom ellen harczoltam 
akkor , mikor éles vonali akartam húzni az auto-
nomia és anarchia közt, a' mivel, ugy hiszem, 
semmi népfelségsérlési bűnt nem követlem el. 

Ugy van, mert nem mondottam, mondani nem 
is fogom soha, hogy a' népnek, vagy szorosban 
szólva5 egyes egyházainknak semmi befolyást nem 
kellene adni egyházi törvényeink hozásában, sőt 
azt hittem mindig, hinni fogom ezután is , hogy 
egyes egyházoinknak okvetlenül be kell foly-
niok törvényhozásunkba. A' miképenről még 
nem nyilatkoztam, helyensen nem is nyilatkoz-
hattam; mert elébb az első kérdést kell elintézni: 
Kell-e zsinat vagy nem? mert ha nemmel dűlne el 
valamiképen a1 kérdés, ugy hiába-való minden 
vila a ' 2 - ik kérdésről, ki által, mi arányban,'s mi-
képen választassanak a' követek zsinatra. El kel-
lett volna hát várni t. ellenemnek az első kérdés 
kimenetét. Most hát, miután zaklat, csak azt mon-
dom röviden: hogy egyházainknak közvetett b e -
folyása legyen egyházi törvényeink alkotásába 
önmaga által választandó követek, és önmaga 
által választott választmánytól készítendő utasí-
tások által. 0 azonban,mint roppant olvasottságú 's 
szabadelmü publicista, jól tudja , hogy az utasítá-
sok kérdése igazán európai kérdés. Én részemről 
tekintettel kívánok lenni magyar alkotmányos 
életünkre, 's a' járt útról eltérni nem akarok 5 's 
mivel magyar alkotmányos hazánkban igen ked-
velt eszme az utasítások adásának joga: azért e' 
jogróli lemondást távolról sem akarom valakitől 
követelni 5 noha nem egy 's két országos tekin-
télytől volt szerencsém hallani azon elvet: mitle 
sapientem, et nihil ei dixeris. Ö, mint szabadelmü 
publicista, saját tapasztalatából is tudhatja az uta-
sításnak mind szükségességét, mind nehézségeit, 
tudja kétség nélkül azt is, hogy vannak törvény-
hozások utasítás nélkül és még is nem legroszab-
1 1 0 0 
bu! mennek a' közügyek. De hogy ismét plagia-
rismust ne dobjon szegény fejemhez, megál-
lapodom i t t , és azt mondom, legyen minden 
á r o n , legyen utasítás, közvetett utasítás. Kö-
vetlen utasítást készilni ugyanis majdnem le-
hellen, nemcsak a' készületienség miatt, mint 
inkább azért, hogy a' száz vagy ezer felé ágazó 

utasításokból törvényt alkotni felette nagy n e -
hézségekkel jár ; aztán azt sem kell feledni, hogy 
változtak az idők 's körülmények; a 'magyar tör-
vények sem Rákoson készülnek többé, a' közvet-
len befolyásnak ideje lejárt nagy-részben. Végre a* 
nyilt jegyzetek t. irója, mint értekezései mulatják, 
egyházi történetludós is, miért nem fontolja meg 
hát, hogy ha symbolumainkat's confessioinkal ké t -
három emberek irhalták, 's a' protestánsok egyete-
me még is magáévá tette azokat: ugy az előadott 
mód szerint e.házak által választandó 's ugyanazok 
által utasításai ellátandó követekről nem lehet méltó 
jogon azt mondani, hogy amúgy nolle velle tőr -
vényeket fognak decretalni. Én nem decretalni, 
nem improvisalni akarom egyházi törvényeinket: 
hanem maga rendén, az 1790:26. törvény szelle-
mében készíttetni, aztán aláírással szentesíttetni, 
nehogy ugy járjunk velők, minta'budaiakkal: n é -
mellyek bevették és megtartják, mások nem. Hát 
azt micsoda logikával mondhatja az én t. ellenem, 
hogy zsinatolás valóságos szakadást és sepa-
ratismust szülne ? Ez már valóban álomlátás, *s 
doclrina, mit, megvallom, még soha nem hallot-
tam ; hiszen nem az idéz elő separatismust, hogy 
a' törvényt beveszik és megtartják, hanem az, 
hogy be nem veszik és meg nem tartják. Ugydé 
kicsoda akarhat egyházi törvényeket hozatni olly 
foltét alatt , hogy csak azok fogadják el, a' kik 
akarják ? Nem ! az nem lehet, annak nem szabad 
megtörténni; 's azért óhajtók részemről szentesí-
tett törvényt, hogy az valamiképen meg ne tör -
ténhessék. Nem akarom t. ellenemet utánozni a* 
gyanúsításban: de figyelmeztetem még is a' t. 
közönséget, hogy itt ismét egy kis anarchiai szel-
lem kacsintgat ki a' nyilt jegyzetek közöl; mi -
nek, hogy a' mennyire erőmtől telik ellene d o l -
gozzam, azért is használám minap a 'minden áron 
szót: mit, ugy látszik, észrevett, azért ferdítette el 
a' nomenelatiot. 

Volnának még, bizonyára sokak volnának 
még, miket a' nyilt jegyzetek ellen mondani le-
hetne annyira, hogy egész kötetet, ' snem ujság-
lapi rövid értekezést kellene írnom, azonban kö-
telességem a' tisztelt közönség béketürésével to-
vább vissza nem élnem, annál inkább, mert v é -
delmemet befejezettnek találom. Már most nem 
tartván fel magamnak jövendőre semmit, a' k ö -
zötlünki pernek vég-említését a'tisztelt közönség 
nagy-lelkü bölcseségére 's igazságszeretetére, 
őszinte tisztelettel 's jó reménynyel bizom. 

A' nyilt jegyzetek t. íróját pedig arra kérem, 
ne mutassa példáját annak, hogy A — ban nem 
feledték még el 1838-tól fogva a' gúnyirafok 
gyártását! inkább a' helyett igyekezzék capaci-
lalni, meglehet, hogy capacitalni fog, én legalább 
megengedem; azon kívül számot tarthat arra is, 
hogy a' t. közönség nem fogja pedanteriának n e -
vezni, hogy Eichorn, Brendel, Tzschirner, Bret-
schneider munkáit ajánlgalja. Bizony reám Í3 f é r -



ne még egy-kíssé több olvasgatás, valamint ö 
reá egy kissé több fontolgatás. — Node kinek-
kinek megvan a1 maga gyöngéje ! Én pedig azt 
halloltnm, hogy a' sok olvasás sok féle máj- és 
lép-bajokat okoz. 

Tovább arra is kérem, hogy a1 coquetlirozásl 
se hányja szememre; mertcsaka'nyilt jegyzetek-
ben annyi coquettirozás van, hogy egyetlen egy 
hasáb sincs, mellyen e' bünt el nem követné. Söt 
annyira megfeledkezik e' részben, hogy azt is 
említi, kinek legyen ö sarjadéka.. . Ez aztán nem 
aristokraliai gög, mi ellen senki élesben nem sze-
ret vagdalkozni, mint épen ö. Én pedig azt mon-
dom: áldott legyen a' dicsőült jó emlékezete! 

Végre arra kérem, hogy ha valakinek iratában 
vagy értekezésében valami neki nem tetszik, ne 
nyúljon azonnal a' személyeskedés, gyanúsítás 's 
rágalmazás nemtelen fegyvereihez, hanem szóljon 
szorosan a'dologhoz. Vegye polemiajában is elvül 
ez t : Nem ki, de mit. Hogyha pedig ismét kedve 
szottyanna engemet vagy mást valakit megborot-
válni, fenje meg jó élesre, fenje meg elébb borot-
váját, mert tudni van, hogy minél élesb a' borot 
va, annál kevésb fájdalmat okoz. Minthogy pedig 
kedve szottyant anekdotán végezni nyilt jegyze-
teit: egy anekdota jutott nekem is eszembe. E l -
mondom, ha megengedi: Egy pórembert borot-
váltak egyszer egy borbélymühelyben, a* pén-
zetlent, isten nevében, nem épen éles borotvá-
val ; történetből a' szobában el kezdett a' macska 
siránkozólag nyávogni, 's a' pórember egész 
őszinteséggel azt tudakozza: tán bizony azon 
szegény állatott is isten nevében borotválják ? 
Már most ha valaki macska-sírást halland, gon-
dolhatja azt, a 'mi neki tetszik. Most manum de 
tabula! e' téren soha találkozni nem fogunk. *) 

Kassán mart, 7-én 1845. 
Dr. F e r e n c z y J ó z s e f . 

B e l f ö l d i k ö z l e m é n y e k . 
N y i l v á n o s h á l a ! — A' debreczeni ref. 

főiskola könyvtárát, n. méltóságú Báró Vay Mik-
lós úr ö excellentiája, több — testgyakorlást tár-
gyazó — igen jeles könyvvel, — továbbá ugyan-
azon főiskolát, Dr. Wagner Dániel úr, egy — 
általa ponpásan kiadott — orvosi és gyógysze-
részi növénytan (Pharmaceutisch-Meuicinische 
Botanik) példányával, — végre ugyanazon föis-

*) Ezen apológiát csak többszörös 's t?ibb oldalróli nóga-
tásra adtuk ki, mintegy kénytelenségből, mert olly polé-
miák- 's apológiáknak épen nem vagyunk baráli, miit 
nem elvek 's tanok fölött, hanem csak a' drága én mel-
lett iratnak. Illyénekból az olvasó közönség nem épül 
's csak annyit tanúi, hogy az iró hiúságból lollászkodik 
's kefélkedik. A1 szemely melletti apológiákhoz óhaj-
tunk, az olvasónak kárpótlásul, valami tanulságos olvas-
mányt is adatni. T ö r ö k . 

kola gyarapodó ásvány-gyűjteményét, tábblabiró 
tek. Kubinyi Ferencz úr f — ki már előbb is 200 
darab jeles ásvány-példányt küldött vala, — 
ujolag 60 darab — válogatott-szépségű — ás-
ványnemüvel, kegyeskedtek gazdagítni. — Melly 
ezen nemes-lelkü adományokéri, a' t. cz közön-
ség elölt, az áldott emlékezetű jóllevök iránt, leg-
szívesb háláját nyilvánílja, junius 15-én 1845. 

a' debreczeni ref. főiskolai oktató-kar. 
Hála-nyi latkozat . A' nagy lelkek nem-

csak elhunytok után, de életükben is, emlék-osz-
lopba méltók. Illy emlékoszlopot emeltek a' ker-
lai evangélikusok szivökben vásonykeöi gróf 
Zichy István tek. ns. Veszprém vármegye fő-is-
pánja ö-cxcellencziájának már éleiében, ki a' mult 
1814-dik évi kertai szabályozás alkalmával, az 
irt gyülekezet lelkésze számára egy egész, az is-
kolatanító számára pedig fél jobbágyi teleknyi 
szántóföldet és legelöt, tek. Szakonyi István jelen-
leg esperesmegyei felügyelő űr lelkes közbenjá-
rása következtében, sziveskedelt külön kihasítva, 
a'határ leghasználhatóbb részén ajándékozni. Üdv 
az egyháza melleit buzgó lelkes közbenjáró ur 
fáradozásaiért! A' ns. gróf pedig vegye szivünk 
mélyéből fakadóit hálaköszönetünket, 's szolgál 
jon példás tette jutalmául annak meggondolása, 
hogy míg Kerlán evangélikusok leendnek, addig 
a'felekezetiségen felülemelkedett gróf Zichy Is-
tván neve ki nem fog halni. 

Közli Ki ss J á n o s , 
kertai ev. lelkész, a' gyülekezet kértére. 

Néma föliIaforosxofc.Gróf Batthyányi 
Kázmér ö mga, kinek köszönhetjük az első ma-
gyar földiekét is, ujabban egy becses ajándékkal 
örvendeztette meg a' magyar tanuló ifjúságot. — 
Ugyanis az olly elemi iskolák számára, hol a? 

földleirat rendesen taníttatik, néma abroszokat 
készíttetett, 's azokat több ezer példányban vallás-
különbség nélkül a' két magyarhoni fenirt elemi 
iskolák közt ingyen kioiztogattatni rendelle. 

Felszólílatnak tehát az jllelö iskola-elöljárók, 
hogy példányaikat nyugtalvány mellett az alulirt 
szállásáról (Újvilág-ulcza, Ilkey-ház 2-ik emelet) 
elvitelni szíveskedjenek. — Költ Pesten, junius 
19-én 1845. F é n y e s E l e k . 

ü ö s z e g l adatok ' s j e g y z é » e h , í ) 
Szíves hála főtiszt, és nagys. superintendens 
urunknak, ki nemcsak a' soproni estvék tíz pél-
dányával (—50 kötet) volt kegyes megajándé-
kozni iskolánkat, hanem azon kivül még falusi 
életből tíz, Sokrates nevezetességeiből tíz és 
Persius satyráiból 25 példányt méltóztatott tanít-
ványaink iparának 's erkölcsi maguk-viseletének 
jutalmazásául küldetni. 

Jegy. Tisztelt föpásztorunk ezen nagyszívü-
sége állal nem maga, hanem az ifjúság — a' 
nemzet érdekét mozdítja elő. Vajha találkoznának 
évenként olly könyvárusok, kik gazdag tárukból 
több példányokat áldoznának illyenkép a' haza ol-



tárára! Hisz ők ez állal nemcsak az iljusúg- é r -
dekét lennének előmozdítandó!* , hanem magukét 
is ; valószínű levén, hogy az illy megjulalmnzás 
állül a' tudományok megkedvelése, 's ez által 
minden bizonnyal a'könyvolvasás és könyvvásár-
lás is előmozdítlalik. 

2) A'convenli restanralio ideje kitelvén,a'há-
rom évtől forrva elnökséget viselő inspeclor urunk 
a1 restauratióhoz eddigelé nem szokott conventet 
meglepte resignaliójával, fölszólitván annak tag-
jait új rendelkezésekre. A' convent — annak 
működéseit hálás érzettel méltányolván, kérte, 
lenne szives ügyeinkkel ennek-utána is vesződni! 
's egyszersmind erélyes közbenjárása állal e sz - ' 
közleni, hogy a' lobbi hivalaloskodó tag-urak s e 
váljanak meg ebbeli haláskürüklöl. 

Jegy. Es ezt telte a' kőszegi convent, melly, 
(kérkedés és hitiság nélkül legyen mondva) sokkal 
több müveit, jogértő és lelkes protestánsokat szám- | 
lál kebelbéliei közé, mint némelly jóval népesebb 
gyülekezet. Mennyivel nehezebb o t a' restanra-j 
t io, hol nemcsak válogatni nem lehel ingyenhi-
vatalainkra az alkalmas világi egyénekben, ha-i 
nem még keresve is nehéz ollyanokra lalálni. A1' 
mi tapasztalásunk azt bizonyítja, hogy czélirá-, 
nyosb világi e' rangbéli hivatalnokaiul*, idő, pénz. 
's fárad sági áldozatukat méltányolni, mint a' res-
tanratioi képzelt fenyegetés állal őket gyülé-; 
seinktől clidgeníleni. *) 

3) Épen ezelőtt egy évvel kimnlt's gyüleke-j 
zetiinkre nézve magva-s/.akadt Reichard Kár. úr 
örököseinek nyomdájában folyton folyvást nyo-
matnak a' magyar, német, tót már stereolypált 
bibliák 's újtestamenlomok is. Ma hag)ja el a' prést 
az első czélirányos illy czímü magyar a, b, c 's 
olvasó könyv: „Legnjabb olvasó könyv prot. is-

*_) Az eszinetársnlat lánozszemeiu míntegy'önkényt ide tolja 
magát atinak érintése, hopy a" jelen 5 kalh. es 2 prot. 
tanácsnokokból álló tanácsunknál nem régiben a' fiijegs -
zöi hivatal volt reslauralandó, sajállaj az előbbi föjeg)-
zö úr leköszöaése után egy mas választandó. 

H. és R ursiU közölt voU a* választás, kik köífil 
amaz 9 évtől fogva viseli az, aljegyzöseget, de usiy, hngv 
sokszor és fontos tárgyaknál»' főjegyzői tollal is foglal-
kozott minden tanácsos urnák 's az egész közönségnek 
megelégedésére. Lelt az ezen hivatalra szinie ügyesnek 
vélt, d ' meg ezekben eddig-ele nem fogl Iközölt R. úr 
'S vannak, kik azl hiszik, hogy II. úr azért mellőzte eil 
el, meri prot. T. 

kólák számára képekkel" — melly ar bibliákon 
kivül az eddig-elé itt nyomatott könyvek között 
fán a' legíidvesb hatású leend, a' mi t. i. az abban 
követelt modort illeti. Kár, hogy tartalmáról nem 
lehet általánosan ezt állítani. De ezt ismét helyre-
ütendi majd példállan olcsósága, mind a' mellett, 
hogy rakva gyermekeket érdeklő figyeltető kő-
metszésekkel. 

Jegy. Mi mintegy büszkék vagyunk orra, 
hogy kis városkánkból a1 különféle tartalmú, ezer 
meg ezer itt nyomaiolt könyvek által, annyi i s -
meretes a' mi több, lelki épíiiés, vigasztalás árad 
hazánkra, hilsorsosinkra. De alulirt nem kétel-
kedik ezen üdvös árasztás mellett egyet véteknek 
nevezni; t. i. azt, hogy a'buzgóktól, ámbár iffen 
olcsón, de meg is csak pénzen vásárlóit bibliák, 
ujlestameniomok majd mind ugy-nevezett gép- 's 
nem merített papirosra nyomtalvák. Örül a' sze-
gény, öriil a1 gyermek az új, nagy, olcsó, szent 
könyvnek: de alig használja azt egy tavasz- és 
nyáron által, már is őszszel, mint a1 fa-ugy hulla-
nak a' porhanyó biblia-levelek ; és mint az igaz-
talan uton szerzeit vagyon , ugy nem jut az illy 
papírra nyomolt sz. írás másod ízig. Vajha fölszó-
lalnának ezt illetőleg azok, Üknek a' biblia hasz-
nálása érdekökben, 's erre nézve tapasztalásuk is 
van ! Ugyan illy papirosra van említettem olvasó 
könyvecske is nyomva. De ezen hiány mellett 
se mulassza ám egy mester is el ennek megszer-
zéséi! A1 mire miulán annak sem fordításába, sem 
nyomtaltatásába be nem folyt, elfogulatlanul föl-
szólíthat minden illetőt 

T u r c s á n y i L a j o s . 
I?Vás proselyták Hcittcncs alatt* 

Legközelebbi pünköst hétfőn mersei Kis József r . 
kath. pór i f jú , a' ns-dömölki templomban, az 
ágostai egyházba begyóntallatott; a' functio ez 
úttal, mini ismételt esetben, csak egyszerűen és 
minden különös ünnepély-tartás nélkül vitetvén 
végbe. Ugyanazon napon, a1 vönöczki, hőgyészi 
és simonyi egyházakba is mindenik helyen egy-
egy r. kalh. proselyta lelt felvétetve. 

M e g j e l e n i k 's s z e r e z h e t ő 

Egyházi Beszédek 
MÁSODIK KÖTETE. 

Kiadja V S r ö U I * á l . Ára 2 e. ft. 

Előfizetési hirdetmény. 

A' Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
a1 jövő félévben is folylatlalni fog. Félévi ára helyben, boríték nélkül 2 ft. 4 0 kr., postán 
boríték alatt 3 fl 4 0 kr. — Előfizethetni a' posta hivataloknál, Pesten Landerer és Heckenast 
könyvnyomtató intézete ügyszobájában, Hatvani-ulcza Horváth-ház 483-d ik sz., földszint. 

A Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 
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PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
27. szám. Negyedik évi folyamat. Julius 6. 1845. 

Aus den Bauden des Mittelalters befreil erfocht die Wissenschaft neue Siege, und diese führten 
unaurhallsam auch zu einer Láuterung des religiösen Bewusztseins. 

M. H u I I r r. 

TARTALOM: A' német-kath. egyházak zsinati határozataik. — 
Iskola 's nevelés-ügy : Népiskolai rendszer a' tiszamelléki 
egyh.-kerületben és valami a'praeparandiáról. — S z e n t -
l a n t : Luther diadal-éneke. Török J., E l e f á n t M., 
M e l c z e r J., K a r s a y S., P e r l a k y D., S z á s z L., 
S z i l á g y i A. — Belföldi vegyes közlemények. — 

A' német-kath. egyházak zsinati 
határozataik. 

A' német kath. egyházak, a' lipcseinek felszó-
lítására, e1 városban ügyeik rendbeszedése 's or -
ganisálása végett követeik által húsvétkor zsinatot 
tartottak, mellynek határozatai: I. A' hittanról. 
1) A' keresztyén hit alapja nálunk egyedül 's 
csupán a' sz. irás lesz, mellyet a' keresztyén esz-
métől áthatott 's mozgatott észnek szabadságában 
álland felfogni és magyarázni. 2 ) Hittanunk 
egyetemes foglalatául a' következő symbolumot 
állítjuk fe l : „Hiszek az atya-istenben, ki min-
denható szavával teremté a' világot 's azt böl-
csen, igazságosan és szeretettel kormányozza. 
Hiszek a' Jézus Krisztusban, üdvezítönkben. Hi-
szek a' sz. lélekben, sz. egyetemes ker. egyhá-
zat , bűnbocsánatot 's örök életet. Ámen." 3) 
Félrevetjük a ' pápa primátusát, és elszakadunk a' 
hierarchiától. 4 ) Félrevetjük a' fülbegyónást. 5) 
Félrevetjük a' coelipátust (kicsikart nőtlensé-
get). 6) Félrevetjük a' szentek segélyül-hivását, az 
ereklyék és képek tisztelését. 7 ) Félrevetjük a' 
bűnbocsánatot (Ablasse), parancsolt bőjtölést, és 
bucsűjárást. 8 ) Azegyh.nak 's egyesnek azt tűzzük 
ki feladatul, hogy hittanunk foglalatát élő, a' kor ön 
tudatának megfelelő ismeretté emeljék. 9) De töké-
letes lelkiösmeretszabadságot engedünk , — a' sz. 
Írásnak szabad vizsgálását és magyarázását, min-
den kültekintélylyeli korlátozás nélkül, sőt inkább 
minden kényszerítést,minden képmutatást 's minden 
hazugságot utálunk, ez okból hittanunk tartalmá-
nak eltérő felfogása- 's magyarázásában okot 
különködésre vagy kárhoztatásra nem találunk. 
1 0 3 Csak két szentséget ismerünk el: a' kereszt-
séget 's az úr vacsoráját, de a1 nélkül, hogy az 
egyes egyházakat keresztyén szokások megtar-
tásában korlátozni akarnók. 11) A' keresztség 
gyermekeken fog végrehajtatni, fentartván a' hit-
vallásnak akkoron megerősítését, midőn értelmök 

érett lesz. 12) Az úr vacsoráját, mint Krisztus 
rendelé, két szín alatt veendi föl az egyház. 13) 
A' házasságot szentnek tartandó rendelménynek 
elismerjük 's egyházi megáldatását megtartjuk: de 
más föltételeit 's korlátoztatását, mint miket a' sta-
tustörvények rendelnek, el nem ismerjük. 14) 
Első kötelességnek hisszük és valljuk a' hitet ker. 
szeretet cselekedeteivel bebizonyítani. — II. As 
istentisztelet külalakjáról 's lelkipdsztorkodásról. 
15) Az istenitisztelet lényegileg tanítás- és épü-
leteskedésböl áll. Az istentisztelet külalakja általán 
mindig a' kor és hely szükségeihez alkalmazandó. 
16) A' liturgia pedig vagy az istentisztelet azon 
része, melly épületeskedésre szolgáland, apostolok 
's első keresztyének rendelményei szerint, a' mos-
tani kor szükségeihez alkalmazottan intéztetik el. 
Az egyháztagok részvéte 's a' viszonhatás köztök 
's a' pap közt lényeges kelléknek tekintetik. 1 7 ) 
Istentiszteletnél a' latin nyelv használása eltörül-
tetik. 18) A' templomi istentisztelet következők-
ből áll: a) Kezdet: Az atyának, fiúnak és sz. lé-, 
leknek nevében, b) Bevezető ének. c ) Bünvallo-
más (Confiteor). d) Uram, könyörülj rajtunk 
(Kyrie). e) Dicsőség Istennek a' magosságban 
(Glória), f) Imacollecta. g)Epistola. h)Evangyé-
liom. i) Predikátzio a' szokott könyörgésekkel 
(Predikátzió előtt és után egy énekvers), k) Hit-
vallomás (Credo). 1) Hymnus: Szent, szent, szent 
(Sanctus). (Jegyz. Az úr vacsorájával élni óhaj-
tók e ' közben mennek az oltárhoz.) m) Kánon 
helyett kiválasztott rész a' passióból az úrvacso-
rát rendelő szavakkal, elmondva a' pap által, n) 
A' község áldozása közben: Oh Istennek báránya 
(Agnus dei).o) Az úr imája, p) Zárének q) Áldás. 
Á' s zó - és műszerzene nem záratik ugyan ki, de 
használtatása megkorlátoztatik 's csak annyiban en-
gedtetik meg, mennyiben áhitatosságra 's kedély-
emelésre alkalmatos. 19 ) Ünnepélyes istentisztele-
ten kivül délután katechisátiók v. épületes előadá-
sok tartatnak. Utóbbiak, az egyházi elöljárók meg-
előző megengedésével, világi által is tartathatnak. 
20) Csak azon ünnepek fognak megünnepeltetni, 
mellyeket az ország törvényei rendelnek. 21) 
Minden egyházi cselekvényt, mint keresztséget, 
esketést, temetést 's t . az egyház minden tagjának 
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egyiránt a' pap fog, stola-fizetés nélkül, kiszolgál-
tatni. 22) A' templombani állás és általán külső 
magaviselet, mint a1 belső vallásbeli nézetek és 
érzemények kifejezete, mindenkinek szabadsá-
gára hagyalik, az tiltatván csak e l , mi babonára 
vezet. 23) Különös helyet a' templomban senki 
nem igényelhet, ez okból kiszabott helyek a' 
templomban sem különös istentiszteletre, sem ál-
talán egyeseknek sem pénzért , sem ingyen meg 
nem engedtethetnek. III) A' községről és község-
szerkezetről. 24) A' község föfeladatul tekinti a' 
ker. vallásban, hogy azt az egyházakban nem-
csak élő tudattá emelje a ' nyilvános istentisztelet, 
tanítás és oktatás által, hanem embertársai szel-
lemi, erkölcsi és anyagi jólétét minden különség 
nélkül egész erejével elö is mozdítsa munkás 
keresztyén szeretet által. 25) A ' községrend-
szer az apostolok és első keresztyének ren-
deleteihez alkalmaztatik (presbyteri rendszer), 
de meg is változtathatik, ha a' kor szükségei ugy 
kívánnák. 26) Fölvétel az egyházba a1 belépni-
akarás nyilvánítása 's az egyház által elfogadott 
hitvallás letétele után történik. 27) Ki valamelly 
nem ker. vallástársulatból egyházunkba lépni akar, 
előbb szükséges vallásbeli oktatást kell kapnia, 
mielőtt a' hitvallás letétele után megkereszteltet-
nék. 28) A' község régi jogát használja s papjait 
és elöljáróit szabadon választja. Papi hivatalra 
csak istenészek választathatnak, kik tudományuk-
és életökröl bizonyítványokat mutathatnak. 29) 
Minden pap községe- és hivatalába ünnepélyes 
cselekvénynyel fog beiktattatni. 30 ) A' pap hi-
vataloskodása valamelly egyházban megmásol-
hatlan 's hivataltóli megfosztatására nézve csak a' 
fenálló országos törvényrendeletek érvényesek. 
A' hivataltóli megfosztatás okairól, mellyek a' 
törvény körén kivül esnek, csak az elrendezendő 
tartományi zsinatok határozhatnak. 31). A' köz-
ség a' pap 's választott korosbak által képviselte-
tetik. A' korosbak választása rendesen évenként 
pünköstkor történik. 3 2 ) A1 pap vagy papok papi 
cselekvények, a' korosbak pedig a' közölök egy 
évre általok választott elnökkel együtt a1 község 
egyéb ügyei kormányzásával foglalkodnak. A' 
pap azonban tagja a1 korosbak collegiumának. 33) 
A' község gyűléseiben a' papnak vagy papoknak 
tisztelethelyök van a' község elnöke mellett, ki a' 
korosbak közöl választott elnök (1. a' 32. p). A'köz-
ség tanácskozásait azonban megnyitja, vezérli 's 
bezárja ezen községi elnök minden ügyben, azokat 
sem véve ki, mellyek a ' hitvallás-, istenlisztelet-
és lelkipásztorkodásra vonatkoznak 's minden pap 
utoljára szavaz. De minden lelki ügyben övé az 
első és utolsó szó. 34 ) . Megállapítandó rendsze-
rében az egyház meg fogja határozni azon jogo-
kat és kötelességeket, miket a* papoknak és e l -
nöknek kiszab, valamint azokat, mellyeket magá-
nak fentart. 35) A' község jogosítottnak 's felha-
talmazottnak tartja magát mindezen határozatokat 

a' kor tudata 's a' sz. irás ismerelébeni elöhaladás 
szerint önállóan 's egyedül megváltoztatni, de egy-
ség tekintetéből önkényt kötelezi magát e' változ-
tatásokat a' legközelebbi egyetemes e.gyülésnek 
följelenteni 's azok elhatározását indítványozni. IV. 
Zsinatokról. 36 ) Az egyetemes e.gyűlések czél-
ja az egyházi élet egységét fentartani, mennyiben 
ezen egység az egyes községtagok 's községek 
lelkismeretszabadságát nem korlátozza. 37) Az 
egyetemes egyházgyülés az egyes német-kath. 
községek követeiből, kiknek választásában a' 
község korlátozva nincs, áll. 38 ) Minden község-
nek szabadságában áll annyi követet küldeni, 
mennyit jónak lát, de egy község valamennyi kö -
vetének csak egy határozó szavazata van. 3 9 ) 
Egyetemes egyházgyülésnek csak az tekintessék, 
mellynél a' Németországban megalakult egyhá-
zak többsége képviseltetik. Egy követ több köz-
séget is képviselhet. 40) Az egyházgyülés 
szavazatos tagjai számának legalább kétharmada 
világiakból, 's csak egy harmada álljon papokból. 
41) Az egyetemes egyházgyülés határozatai csak 
inditványokul tekintendők, egyetemes érvényes-
ségre csak akkor jutandók, midőn Németország 
valamennyi egyes egyháza elébe tanácskozás és 
határozás végett terjesztetnek 's ezen egyhá-
zak többsége által elfogadtatnak. 42) Az egye -
temes egyházgyülés határozatainak el- vagy el 
nem fogadása iránt a' valamennyi egyes egy -
ház részéről adandó nyilatkozás mindig három 
hónap alatt a" 48-dik határozatban megnevezett 
helybeli egyházügyelönek beküldendő : ellenke-
ző esetben illyen nyilatkozás az egyetemes 
egyházgyülés határozatainak el- vagy el nem 
fogadása iránt tekintetbe nem vetethetik. 43) 
Egyelemes egyházgyülés rendesen minden öt é v -
ben tariassék: de a' német kath. egyházak v iszo-
nyainak tökéletes megállapításáig gyűlések g y a k -
rabban is tartathatnak. 44) Az egyetemes e g y -
házgyülés meddig tartása a tanácskozás tárgyai-
nak sokasága- 's fontosságától függ. 45) A' zsi-
nattartás helye változik 's e' tekintetben keleti és 
nvugoti, déli és éjszaki Németország egyenlő 
figyelembe vétetik, mennyiben a1 körülmények 
megengedik. 46) Ez okból minden zsinat első 
ülései valamellyikében kitűzi a' helyet, hol a ' k ö -
vetkező egyetemes egyházgyülés tartassék. 47) 
Alaki egység tekintetéből mind a" két község e l -
nökei azon helynek, hol az utolsó zsinat tartatott s 
a1 következő tartatni fog, az egyesülést követ -
kezőleg eszközlendik. 48) Azon hely elnöke, hol 
a' legközelebbi zsinat tartatni fog, arra meghívást 
nyilvános lapokban bocsátand közre *s ha szükség, 
külön levelekel is küldend az egyes egyházakhoz, 
a'zsinatot megnyitja,ennek megalakulta után az iro-
mányokat 's más tárgyakat a' választott elnöknek (1. 
49. p.) átadja 's ennek kezeiből az irományokat *s 
más tárgyakat ismét átveszi a zsinat bevégeztetése 
után. Aztán az egyes egyházaktól hozzá küldendő 



nyilatkozatokat (1. 41. 42. p.) elfogadja 's azok 
eredményét a' megállapított idő elmultával (1. 42. 
p.) az egyes egyházak igenlő vagy tagadó sza-
vazataiknak, valamint a 'nem szavazott községek-
nek előadásával nyilvánosan kihirdeti 's ezzel 
munkálkodásának vége. Azután a' zsinatra vonat-
kozó minden jegyzökönyvet, irományt 's más tár-
gyakat azon hely elnökének küldi, hol a' következő 
egyetemes egyházgyülés tartatni fog. Ezen elnök 
az előadottak szerint cselekvendik. 49). Megnyit-
tatása után minden zsinat első cselekvénye elnök-
választás szavazatczédulák által. 50) A' zsinat 
ülései nyilvánosak 's tanácskozásai lehetőleg te r -
jedelmesen kinyomassanak. 51) Mindezen hatá-
rozat nincs örök időre megállapítva, hanem az 
egyház által mindig a' kortudat szerint megvál-
toztathatik 's meg kell változtatnia. (A. K. Z.) 

N é p i s k o l a i r e n d s z e r a* t i s x a D B i e U é k i 
e g y l i . f e e r ü l e t h e t i é s v a l a m i a* g i r a e -

p a r a n d i á r ó l 
A' magyar protestantismus egyik fő joga, hogy 

iskoláit szabadon rendezheti; de épen ezen jogból 
is következik, hogy a' haladás vagy veszteglés 
miként tőle függ, ugy nekie számíttatik be, 's mi-
után a' protestantismusnak értelmiség nélkül sem 
földön, sem égben erős gyökere: ezen joggal élni 
szent kötelesség. Ezt a' tiszamelléki egyhk. jól 
tudja: miért még is, hogy 1828-tól, midőn az alább 
idézendő népiskolai rendszer megszületett, de 
teljesen életbe nem ment, mondhatni: e1 téren 
misem történt? Talán nincs erélyes akarat, vagy 
egyh.igazgatásunk organismusa nem képes az 
erőket kellőleg öszpontosítani ? avvagy népisko-
láink jó lábon állanak? Ezek , ugy hisszük, olly 
kérdések, mellyekre csak a' jövendőre irányzott 
szilárd akarat és cselekvény által lehet teljesen 
megfelelni. Az alkalom nem hiányzott, melly a' 
figyelmet e' tárgyra fordíthatá, 's történtek is itt-
ott egyes és részletes mozgalmak, de az egész 
még is mozdulatlan maradt. Hogy minden mást 
mellőzzünk, 1837-ben a' főiskolai tanrendszer, 
melly a' népiskolaival egykorú, újólag reform alá 
vétetvén, az most minden hiányai mellett is ezé-
losabb és erösebb elemiskolákat előfeltételez, mint 
millyenekkel jelenleg egyházkerületünk bír; ne-
hogy az ismeretközlésben olly hézag mutatkoz-
zék, mellyet a' legjobb gymnasialis rendszer sem 
képes betölteni, miért nem vizsgáltatott meg az 
alap, mielőtt ráépítettek? Az 1828ki tanulmányokat 
rendező választmány, használva az 1822-ki mun-
kálatot, a1 népiskolákat három osztályba sorozá: 

a) Á* csekélyebb-tehetségű egyházak iskolái, 
hol olly tudományok taníttassanak, mellyek minden 
embernek általában szükségesek, u. m. 1) Betü-
ismeret a' megjobbítandó pataki abc szerint. 2 ) 
Olvasás-gyakorlás. 3) Vallásra bevezetés. 4) E r -
kölcstan. 5) Szenttörténet. 6) Űrvacsorához ké-

szítő katechismus. 7 ) Hübner után készült bibliai 
történet. 8) Könyörgések. 9 ) írás. 10) Római, 
arab számok; összeadás, kivonás, fejbeli számve-
tés. 11) Illedelem szabályai. 12) Ének. 

b) Nagyobb- tehetségű egyházak iskolái, mezei 
és földművelő embereknek szükséges tanulmányok-
kal, u. m. az első osztályban említetteken kívül: 
a' nagyobbaknak Palatinatusi káté megrövidítve; 
rövid természetrajz; földleírás, egészségtan, sok-
szorozás, osztás; helyes- és szépírás. 

cj Azon városi és falusi iskolák, mellyekben 
olly gyermekek jtaníttatnak, kikből kézművesek, 
kereskedők válnak, vagy felsőbb iskolába is át-
mennek, két vagy több tanítók által is taníttatnak. 
Tantárgyak az első és második osztályban emlí-
tetteken kívül: a' nagyobbaknak magyar nyelv-
tan ; magyar törvény summája, rövid gazdaság-
és mütan; bibliaolvasás és bibliai mondatok kike-
resésébeni gyakorlás; törtszám, társaság regulája; 
nyugtatók, kötlevelek, számadás vitele 'stb. A' 
gyermekek 6 — 10 éves korukig köteleztessenek 
iskolába járni. 

Ha vizsgáljuk e' rendszert, osztályai nem any-
nyira különállók, mint inkább egymásból folyók 
lehetnének, u. m. első a' hiányos, második a' tel-
jes elemiskola: harmadik a' polgár-iskola, 's nem 
is annyira az alapot roszaljuk, mellyre e' rendszer 
épült, bár az is hiányos, mint inkább, hogy ez 
sem lépett teljesen életbe. Kerületi népiskoláink-
nak ugyanis csak egy részében taníttatik vala-
mivel több az első osztályt illető tanulmányoknál; 
a' kézikönyvek részint késő, részint mai napig 
sem kidolgozvák, a kézen forgók pedig kevésbbé 
vagy inkább hiányosak. Ez előzményekből indulva 
ki, szükségesnek látnók, ha a'népiskolák ügye és 
rendszere minél elébb tárgyalás alá vétetnék, 's 
ide czéloznak már igénytelen jegyzeteink. 

A' nevelésnek feladata, hogy a1 nevendékből 
embert és polgárt képezzen; amaz szellem-és 

i anyagból áll , ennek pedig, mint társadalomban 
élőnek , jogai és kötelességei vannak. E négy 
szempont már az, mellyre figyelni kell az elemi-
ismeretek közlésében, hogy a' népiskola az le-
gyen valóban is, a1 mi fogalmilag, u.m.: olly nyil-
vános képzőintézet, melly nem bizonyos hivatásra 
készít, hanem az összes emberre tartozó és min-
den hivatásuaknak egyiránt szükséges alapisme-
reteket közli. Kell tehát minden jól rendezett nép-
iskolában tanítani: az ember szellemi természetét 
és anyagi jólétét tárgyazó ismeretek elemeit; to-
vábbá meg kell ismertetni a' növendéket, mint 
leendő honpolgárt jogaival 's kötelességeivel ma-
gára, embertársaira és a 'honra nézve. Ezen előz-
mények után már e' következendők volnának a' 
tanítandó tárgyak: a) Elemek, olvasás, irás, szám, 
rajz, alak és tértan közéletre szükséges alkalma-
zásai. b) Vallás: vallás és erkölcstan, bibliatör-
ténet, bibliaolvasás, könyörgés, ének, szívképző 
szent és világi történetek, c) Világismeret vagy 



realiudományok: földrajz, természettan és rajz 
avvagy egybekötve a' gazdaság és mütan ele-
meivel. d) Polgárt illetők: természeti és polgár-
jog rövid ismerete; egészségtan párosulva em-
bertannal , illedelem szabályai, honi nyelvtan, 
melly utóbbiak magunk, embertársaink és a1 hon 
iránti kötelességekből folynak. Mindezeken pedig 
kell, hogy átvonuljon vallásos-erkölcsi nevelés, 
a1 gyermek szellemi tehetségeinek nézlés és é r -
telmigyakorlatok általi lépcsőzetes fejtése, test-
gyakorlás. Hogy pedig ezen ismerettárgyak hány 
évi folyamban és osztályban, milly rendben és be-
lölök mennyi és hogyan taníttassék be, elméleti-
leg a' neveléstan, gyakorlatilag a' néptanítókat 
képzőintézet feladata. Ennyi átalában. A' mi pe-
dig a1 rendszer részleteit 's főkép a' kézen forgó 
népiskolai könyveket illeti, azokra e' következen-
dőkben tesszük meg röviden észrevételeinket, aj 
Vörös betűs ABC, Patak 1828. Ebből taníttatik 
az olvasás. Korunkban az olvasástanításnak kü-
lönböző módjai divatoznak. Egyik a' Stephani-féle 
hangoztató rendszer, melly szerint a' mássalhang-
zók segédhang nélkül mondatnak ki, ez a1 hang-
müszert is sikeresen fejti. Másik a1 kinyomató mód, 
melly az olvasást írással tanítja. Harmadik a* be-
tükivetési vagy fejbeli modor, melly szerint a' 
gyermeknek, mielőtt a' betű alakját ismerné, egy, 
majd több-tagu szók adatnak fel, hogy a1 benfog-
lalt betűket kivesse, feltalálja. Válasszuk már ezen 
olvasástanítási módok közöl bármellyiket, külön-
véve avvagy párosítva, rövidebb uton és alapo-
sabban czélhoz jutunk, mint a' pataki 's vele ro-
kon abc-k szerint, 's kikerüljük az értetlen szó-
tagolás veszélyeit. Az olvasás czélszerü betanít-
tása veti meg alapját a' lelki tehetségek okos és 
helyes kifejtésének, azért ez fő figyelmet igényel. 

— bj Erkölcsi olvasó könyvecske, Patak 1824. 
Óhajtandó, hogy az illy olvasó-könyvekben az 
erkölcsi igazságok, a' követendő erény és kerü-
lendő vétek , közhasznú életszabályok több pél-
dákban és oldalról, könnyen érthető de szabatos 
nyelven adassanak elő, párosítva értelmi gyakor-
latokkal, mellyek az ember szellemi erejét és te -
hetségét öntevékenységre képesítik, mellynek mi 
most, fájdalom, iskoláinkban csak hiányát érezzük. 
— c) Vallásra bevezetés és a1 keresztyén vallás 
sarkalatosabb igazságai. Patak, 1826. Sokan 
olly véleményben vannak, hogy miután az elvont 
vallástani igazságokat a' gyenge gyermekkor nem 
képes felfogni: ezek helyett a' nevendék keblét 
vallásos érzelmekkel kell eltölteni, szülei és taní-
tói jó példaadás, szívképzö szent és világi törté-
netek által. Mi ezen véleményre csak ez egyet j e -
gyezzük meg, hogy a1 vallásos-erkölcsi nevelés 
eszménye, nem érzelgö, hanem értelmes és mü-
velt-keblü keresztyéneket nevelni. A' pietismus 
lehet nemes, de elfajulási hajlama sokkal ismere-
tesebb, mintsem protestáns egyházunkban kizáró-
lag illy híveket óhajtanánk. Az a' kérdés tehát 

szerintünk, mikép közlendők népiskolában vallás-
tani igazságok? Az idézett kézikönyv: , ,a ' termé-
szeti dolgok ismeretét" használja bevezetésül, *s 
tanít az égi testekről, földről, terményekről, az 
ember testéről és lelkéről, de olly modorban, hogy 
ezen tanításnak, mondhatni, mi haszna sincs. Szük-
séges kellék igaz. hogy a' nevendék isten isme-
retére, mint a' vallás alapigazságára, egy előtte 
ismeretes pontból induljon ki és emelkedjék fel, 
de nem könyv-nélkülöztetés, hanem a' tanító köz-
vetítő munkássága által. A' világismeretet vagy 
az úgynevezett reál tudományokat más uton és 
modorban kívánjuk taníttatni, mint e' kézikönyv 
bevezetése, hogy a1 növendékre élethasznuak le-
gyenek. Csalódnék azonban, ki azt hinné, hogy mi 
a' világismeretet el akarnók szakítani a1 vallásos-
erkölcsi ismeretektől,'s amannak végczéljául csak 
az anyagi hasznot tartanok. Keresd a' hasznost 
mindenütt, de a1 lélek és szívképzöt mindenek fe -
lett, ezt ohajtanók mi jelszavul a' realismus hom-
lokfalára írni, hogy az lenne nem önczél, ha -
nem eszköz a' tökéletesebb szellemi életre, 's 
midőn az embert az életbe vezeti, hogy ott anyagi 
jólétét okosan és sikerrel eszközölje, egyszer-
smind a vallás czélail is előmozdítsa. A' mi a' 
kézikönyv másik részét az elemi hittant illeti, az 
a' ker. vallás szellemében a' szent háromság sze-
rint van szerkesztve, és a' vallás föigazságait rö -
viden és érthetőn adja. — d) Keresztyén erkölcs-
tudomány summája. Patak 1832. Isten, magunk, 
felebarátink és az érzés nélküli's oktalan teremt-
mények iránti kötelességekről tanít. Szerkezete 
jó, de irálya nehézkés és áradozó, ugyanazért 
adandó alkalommal vizsgálat alá veendő. — e) 
Szent históriának rövid summája. Hozzáadatott 
Magyarország földe vármegyékre osztva. — 
Ezen kézikönyvből épen azt tanultuk meg, mikép 
nem czélos a' szent történeteket tanítani. Miután 
a' szentkönyv és Hübner után catechetice készült 
bibliai történetek olvasása és magyarázása, e1 

kézikönyvet jelen alakjában feleslegessé teszi: 
ohajtanók, hogy helyét a' keresztyén vallás e re -
dete, viszontagságai, főbb felekezetek, a' refor-
matio 's hőseinek rövid és népszerű ismertetése 
foglalná el. A' mi a' toldalékot Magyarország föl-
dének ismeretét illeti: miután bevezetéskép elkérdi: 
„Hány világrészek vannak? Magyarország mely-
lyikbe esik, mik határozzák, hány nagyobb folyói 
és nevezetesebb tavai vannak, minemű földe?" és 
elhúzza a' növendék száján ama mézes madzagot: 
„Extra Hungáriám non est vita, si est vita, non est 
i ta"—: következik a'kerületek megnevezése és a' 
vármegyék versekben 's ezzel befejeztetik a' föld-
leírási ismeret. *) De jövendőre talán máskép le -

*) Igaz, hogy inkább ennyiből álljon a' földrajzi ismeret, mint-
sem a'oy—di rectorként még 1838-ban is azt tanította 
légyen valaki, hogy az illyriaikirályságot pedig Napoleon 
bírja. K. t. —-



cnd. Épen most került ki sajtó alól Szeremley Gá-
bor közoktató elemi földrajza, mellyet ezennel be-
mutatunk a' közönségnek. Szerző nézete az elemi 
földrajz-oktatásban az, hogy itt nem a' legköze-
lebbi tárgyakról, mint egyesekről történjék a' t á -
volabbiakra, mint részletesekre, és a' nagy távol-
ban eshető egyetemes ismeretekre a' menet, ha-
nem megfordítva; hogyan közölhetők ugyanis, 
mond szerző, honrajzi ismeretek a' nélkül, hogy 
elébb meg ne említessék az, hogy a'kérdéses hon 
a' világ mellyik részében essék? az pedig hogyan 
említtethetik meg a' nélkül, hogy elébb az egész 
föld alakjáról némi legszükségesebb előismeretek 
ne közöltessenek? A' földrajzi oktatásban tehát a' 
föld alakjából kell kiindulni 's elmondani azokat, 
mellyek ezzel az eszmetársítás által kisebb nagyobb 
összefüggésben vannak. Nevezetesen a' föld göm-
bölyű, 's azért a' napsugarak csak közepére es-
hetnek egyenes vonalban , a' sarkok felé pedig 
hova-tovább oldalvástabb, tehát nem lehet egy -
forma melegsége a föld minden tájékinak 'stb. Az 
éghajlat különbsége oka, hogy különböző fajú nö-
vények, állatok,'s különbféle-színü emberek van-
nak. Az emberek színekre bizonyos világrészhez 
látszanak kötve lenni; öt világ-részei vannak, 's 
mindeniknek saját növényei, állatai. Az öt világ-
részek közöl Európában esik Magyarország. Eb-
ből azután, mintegy központból, kelet-, dél-, nyű-
göt 's északnak fel kell járni a' földet. A' föld 
nevezetesebb országainak elősorolta után meg-
említeni mindeniknek fővárosát; a' legnépesebb 
birodalmakat, legnagyobb hegyeket 'st.ef. Igy 
miután az egész föld vázlatban adatott, a' hon te r -
jedelmesebb rajzával végezni az oktatást. E 'nézet 
szerint van szer. elemi földrajza kidolgozva. Üd-
vözöljük a' munkás szerz. ez új téren! az egyh.-
kormány pedig, reméljük, gondoskodni fog, hogy 
az egyházak iskoláik számára a' szükséges föld-
gömböt és képet megszerezzék, mert különben e' 
kézikönyvnek semmi sikere, mellyet is ugy vélnénk 
czélszerüen elérhetni, ha az illető földképet min-
den iskola, a' költségesebb földgömböt pedig min-
den-egy tehetősebb egyház külön, a' gyengébbek 
pedig társulatokban vennék meg és kölcsönösen 
használnák, vagy szükség esetében magok a' ta-
nítók kisértenék meg készítését. — f ) Hübner után 
katechetice készült bibliai történet 1825. vagy 
néhol Kazinczy Szenttörténetei, amaz inkább taní-
tónak, ez pedig gyermeknek való; egyébiránt 
ügyes tanító mindkettőt sikerrel használhatja a 
szenttörténetek általi szívképzésre. — gj Palati-
natusikáté megrövidítve. Patak. 1S38. Ezt mi 
népiskolában nem, vagy legalább ott taníttatnók, 
hol felsőbb polgári iskola léteznék. — Elemi ma-
gyarnyelvtanítás : a' magyar nyelvtant a' rend-
szer a1 harmadik-osztályú iskolákban rendeli ta-
níttatni 's a' nagyobbaknak. Mi is azt hisszük, hogy 
elemi iskolákban is szükséges nyelvtani ismerete-
ket közleni: de az itt gyakorlati legyen, a' szerint, 

a' mint erre olvasás, írás, beszéd, értelmi fejtés 
alkalmat adnak, 's csak hol tulajdonképeni polgári 
iskola léteznék, ott kezdessék rendszeresen adat-
ni. Kézikönyvül szolgálhat Majoros András köz-
oktató elemi magyar nyelvtana, melly a' főiskolá-
ban létező két-oszlályu nemzeti iskola részére ké-
szült , 's most ujabban gyakorló részszel bővült. 
Vajha kötelezvény, árjegyzék,levél 'st.ef. formák 
is helyt fognának benne! De hogy a' nyelv mind 
rendszeres, mind gyakorlati tanítása sikeres le -
gyen, szükség, hogy a' tanítók nemcsak a ' puszta 
írás, olvasás, ejtegetés szabályaival ismerkedtek 
légyen meg, hanem a' nyelv beltermészetével is; 
azonban, fájdalom! néptanítóink nagy-része mind-
kettőt nélkülözi, pedig a' nyelv a' gyermektanítás 
egyik fő- és lényeges műszere. Elemi számtaní-
tis: felötlő, hogy a' rendszer az első-osztályú is-
kolákban csak az összeadást és kivonást rendeli 
taníttatni, mint minden embernek szükségest: de 
mi azt hisszük, hogy a' kezeink közt levő pél-
dány hibás, azért is ezt mellőzve, az elemi szám-
tanítás iránt fejezzük ki óhajtásunkat. — A' szám-
tanítás, ha nem mindenek előtt is, mint Pestalozzi 
akarta, de legalább az olvasással, Írással együtt 
kezdessék, még pedig mielőtt a 'nevendék a' szám-
jegyeketismerné, gyakoroltassék először az egye-
sek fe l - és leszámolásában, dióval, mogyoróval; 
majd elvontan, fejből az összetett számokban ben-
foglalt egyesek feltalálásában, kivetésében, 's csak 
miután ez előképzés megtörtént, ismertessék meg 
a' gyermek a'számok jegyeivel, értékével, szám-
jegyekkeli müveletekkel. 

Az 1828-ki litt.systemából kiemelendök még 
ezek: a ) minden tanképes gyermek iskolába-járásra 
köteleztessék 6 — 1 0 éves koráig. Az élet-idői 
kellék meghatárzása nagyon fontos, mert a' gyer -
mek kora-érlelése csak mesterséges növényházi 
gyümölcsöket terem. E ' tárgy azért, 's a1 rendes 
iskoláztatás az egyh.k. figyelmét jelenleg is nagy 
mértékben igényli, valamint, mellesleg említve, 
az is, hogy a' gymnasialis pályára senki 11 éven 
alul és illő előkészület nélkül fel ne vétessék, 
különben tudós iskoláink jövendőre is éretlen 
tömeggel fognak vesződni, b) Legalább a' népe-
sebb egyházakban fiu- és leányiskolák elkülöní-
tessenek. Ugy legyen! c) „Szükséges volna a 
nemzeti iskolákat egyszersmind ipariskolákká for-
málni:" helyesebben, az elemiskolák mellett iparis-
kolákat állítani. Ez üdvös eszme választmányi 
kézre bízatott, 's azóta csendesen nyugszik! d) 
A' főiskolából rectoriára kimenendök az iskola-
tanács által megvizsgáltassanak. E' rendelmény 
nyomán született meg nálunk idővel a' néptanító-
képzés eszméje, mondd: eszméje, mert tengését 
életnek nem nevezhetjük. Jelenleg főiskolánkban 
négy ideiglenesen vállalkozott közoktató kezeli a' 
tanítóképzést, de miután nagy-részint csak azon 
jövedelmesebb rectoriákra kimenendö theologus 
ifjak részesülnek oktatásban, kiknek a1 tanítói 



hivatal nem czél, hanem eszköz részint papi, r é -
szint világi pályára! 's az elmélet nem párosul 
gyakorlattal: az egyh.kormány intézkedésének az 
életben igen kevés sikere lehet. A' néptanítói hi-
vatal sokkal fontosabb és életbe-hatóbb, mintsem 
ahoz illő előkészület nélkül lehessen fogni, ez a1 

seminariumok elve; lényege pedig az, hogy az 
iskolamester-képzöintézetek teljesen különálló, 
életmüves egészet képezzenek, gyakorló-iskolák-
kal párosuljanak, hogy a' nevendékeknek legyen 
alkalmuk a1 tanmódszert, iskolavezetést, nevelést, 
egy sikeres népiskolatanító ezen három fökellé-
két, gyakorlatilag is elsajátíthatni. Némethonban, 
a' seminariumok hazájában, tanítványul 16—24 
éves ép-testü és lelkű elemi oktatásban részesült 
's confirmált ifjak vétetnek fel. Néhol az illy ifjak, 
mielőtt seminariumba lépnének, a'jelesebb iskola-
tanítókhoz adatnak iskolasegédül — szolgául, 's a' 
helybeli lelkésztől ollykor oktatást nyernek, hogy 
képességök kitessék. — A' seminariumi pálya 
2 — 3 éves, 's a' tantárgyak körülbelöl ezek; a) 
Vallástan, bibliai történet és bibliaismeret, b) Anya-
nyelv elméletileg és gyakorlatilag, helyes-olvasás 
és beszéd, helyes és szép irás, gondolatok szaba-
tos kifejezése 'stb. c) Világismeret vagy a' reál-
tudományokból annyi, mennyi egy népiskolatanító 
körébe tartozik, s u g y , hogy azt tanítványira 
nézve élethasznuvá tehesse; d) szám- és tértan 
elemei gyakorlati alkalmazással; e) ének, zene; f ) 
r a j z ; g) ember- és neveléstan; h) gymnastica, 
kertmivelés vagy selyemtenyésztés. Mindezeknek 
pedig központja: keresztyénség. A' növendékek 
vizsgálat után vétetnek fel és képességi vizsgálat 
után bocsánatnak el; az intézetben laknak 's jó-
téteményben részesülnek A' gyakorló iskolák ta-
nítói vagy magok a'seminariumi tanítók, vagy 
egészen mások, vagy néhol az iskola a' semina-
ristáknak adatik át. A' növendékek gyakorló-
képzése folytonos, ugy, hogy mialatt a' tanmód-
szerrel és tantárgyakkal megismerkednek: egy-
szersmind minden tanfolyamokon és formákon 
gyakorlatilag is keresztül mennek. Minthogy pe-
dig a' hivatal a' legjobb pribakö, az iskolameste-
rek idököri vizsgálatnak is dávetvék; p.o. Porosz-
honban hivataluk harmadik évében ismét meg-
vizsgáltatnak. Az iskola-felügyelőség rendsze-
rezve van alólról fel, s.tf. A' seminariumok vagy 
mellékintézetek,mellyeket magánosak, u.m. lelké-
szek 's iskolatanítók, állítanak feJ, — vagy főintéze-
tek megyénként. Hogy más uton is támadhatnak 
jeles iskolatanítók, igaz; de hogy a' seminariumi 
út a' legczélszerübb és sikerdúsabb: a' tapasztalás 
igazolja. Felhozzák némellyek, hogy miután a' 
gymnas. és academiai pályán minden népiskolá-
ban szükséges tudományok terjedelmesen beta-
níttatnak, elég, ha a' leendő néptanítók megtanul-
ják, mikép kell a' kapott rendszeres ismereteket 
a1 népiskolákhoz alkalmazni. Megengedjük, hogy 
ez mindenesetre több semminél, de sikere még is 

mindig kétes; mert a' tapasztalás azt tanítja, hogy 
ismeret-mennyiség és tanítói képesség igen sok-
szor visszás arányban vannak. A' jó népiskola-
tanító mértéke nem a' mennyi, hanem miként. Va-
lamint a' gyümölcsfák ótás, ugy a' népiskolataní-
tók elméleti és gyakorlati képzés által neme-
sednek. 

Mi ezekből a' tanulság ? Az, hogy a' néptanító-
képzés eszméjét mindenesetre életbe léptessük. 
Óhajtásunk e részben, vajha minden egy vagy 
két egyházmegye a' kor igényeihez alkalmazott 
saját iskolamesterképzö intézettel bírna Német-
hon példája szerint! Vagy ha ez körülményeink 
közt csak kegyes ohajtat marad, a' miskolczi 
egyházhoz intézzük azon őszinte és szíves kérel-
münket: karolja fel a' néptanítóképzés eszméjét 
és az akadémiai pálya helyébe állítson seminariu-
mot, 's ezzel adjon egyszersmind alkalmat, hogy 
a' főiskolában inkább ügyes gymnasialis tanítók 
képeztessenek, mellyre szükségünk van, mint a' 
tiszta levegőre. — Vagy ha végre is, meghajolva 
a' körülmények hatalma előtt, a' helyett, hogy azt 
ész- és akarattal mi hajtanók meg , az eredeti 
terv szerint a' népiskolatanító-képzés felsőbb tu-
dományos intézetünkkel jő kapcsolatba: igyekez-
zünk legalább azt élethasznuvá tenni. Mutassuk ki 
nevezetesen először is helyét, melly az akadémia 
és gymnasium közt legyen; állítsunk egy fö- és 
két melléktanítói hivatalt az egyházakra aránylag 
kivetett összegből, a1 mint ezt már az a.-zempléni 
egyházmegye javaslotta is; a'két melléktanítók a' 
gyakorlatul szolgáló, két-osztályu nemzeti,vagy ha 
ugy tetszik, a' városi elemiskolának is tanítói le-
gyenek; mondjuk ki, hogy kik állandó iskolata-
nítói pályára készülnek a'gymnasialis pályáról — 
vagy pálya végezetével egyenesen a'tanítóképző 
intézetbe lépjenek,*) 's ott jelen körülményeink-
hez képest i—3évig elméletileg és gyakorlatilag 
képeztessenek a' fentemlített három tanítók ve-
zérlete alatt; azon papi növendékek pedig, kik ide-
iglenesen kívánnak alkalmaztatni, — ha ugyan a1 

3 éves iskolatanítóságok el nem töröltethetnek — 
csak ugy nyerhetnek hivatalt, ha a' tanmódszeres 
neveléstant hallgatták és a' nyilvános vizsgálaton 
gyakorlati képességet mutattak; fogjunk minél 
elébb a1 népiskolák elrendezéséhez; állítsunk rend-
szerezett iskolai tanácsot az egyhk. fö felügye-
lete alatt, nevezetesen: legyen minden egyházban 
a' presbyteriumban vagy mellette állandó községi 
iskola-tanács, melly az iskola anyagi állására, az 
iskolatanító rendes fizetésére, szülék 's tanító közti 
viszonyra ügyel, a'tanképes gyermekeket össze-
írja, a' hanyag szüléket inti 'stb., a' helybeli lelkész 
pedig főkép a' tantárgyakra és nevelésre ügyel, 

# ) Most népiskolatanítóink egy része még a' bölcsészeti sőt 
hittani pályát is átbújja, 's vagy életunottan, vagy elé-
gületlen kebellel lépnek pályájukra: pedig senkiben sem 
kell a' hivatása körén túleső igényeket szükségen kül 
felébreszteni. — 



az iskola-vizsgálatot rendezi; a' kör-iskolaügye-
lök pedig főkép az iskola és egyház viszonyát 
veszik szemügyre, a' községi iskolatanács jegyzö-
könyvét átnézik, a : megyei iskolatanácsnak idő-
szaki jelentést tesznek, ez pedig a' kerületi főta-
nácsnak , melly a' kerület mindennemű iskoláira 
ügyel , javításokat tervez 'stb.; rendezzünk me-
gyénként tanítói egyleteket; állítsunk könyvtára-
kat, hogy legyen alkalmuk az ujabb taneszközök-
kel és tanmódszerekkel megismerkedni; e leve-
nítsük fel a1 tanítókidököri vizsgálatát, és végez-
zük azt czélszerüen, 's az előléptetést az iskola-
mesteri gyakorlati képesség szerint igyekezzünk 
eszközleni; adjunk irányt, tért, ösztönt jókézi-
könyvek készítésére, mert tapasztaljuk, hogy az 
akadémiai tanítók, kikre bízatik többnyire a1 kézi-
könyvek készítése, azokra igen tudós színt önte-
nek, 's azokat éldelhetlenekké teszik. — Itt bere-
kesztjük jelenleg szerény észrevételeinket és 
figyelmeztetésünket, azon óhajtással: vajha közel 
volna az idő, midőn senki illő előkészület nélkül 
's avatatlanul népiskolatanító ne lehetne! — 

S z e n t - l a n t : 
Luther diadal-éneke. 

E lapok 1844-ik évi 51-ik számában Luther 
Márton magas-érzetii „diadal-éneke" az eredeti 
nyelven is azért tétetik közzé, hogy a' kik nem 
birnák, bár kik is, szellemét honi nyelvünkbe á t -
önteni, t. cz. Székács és Szakács urakként, de 
a' nyújtott német minta szerint, megkísérthessék; 
nem folyó vagy szabad beszéd modorában tehát, 
mint az evangyéliomszerü barátbajnok egykorú 's 
rokon-szivü bámulója Sleidán, ki — libro XVI. 
pag. 489. — a" nagy reformátornak ez ének Írá-
sára vonatkozó indokát, az eszmék forrását 's 
magát az éneket latin nyelven szerényen így 
adja elő: „Cum a' Clemente — Septimo — Cae-
sar — Carolus Quintus — inauguratus, Vindelico-
rum Augustae conventus ageret, horrenda quae-
dam videbatur imminere tempestas; ipse autem — 
Lutherus — et amicos privátim et publice conso-
labatur omneis, et psalmum 46 huc accomodans, 
firma nobis est, inquit, arx et propugnaculum, 
Deiís, liberabit nos ab omnni calamitate, quae nobis 
accidit: ille vetus humani generis hostis, rem totis 
nunc viribus agit,et omnis generis machinasadhi-
bet: nostraquidem est exigua potentia, neque tan-
tum impetum diu sustinere possimus: atqui pro nobis 
arma sumpsit et praeliatur heros ille, quem sibi 
Deus ipse delegit: si rogas, quis ille sít, scias 
esse Christum Jesum, penes quem, ut victoria sit 
atque triumphus, oportet: quod etiamsi diabolis 
haec tota mundi fabrica redundaret, tamen non 
expavescimus et certissima fiducia laetum expe-
ctamus exitum:quamlibetenim fremat et grassetur 
Sathanas, nihil tamen in nos efficiet: nam judica-
tus est, ac solo verbo conicidit omnis illius arma-

túra; verbum hoc adversarii nobis haud eripient, 
sed quantumvis inviti relinquent: versatur enim 
in castris acieque nostra Deus, qui suo spiritu nos 
atque donis protegit: si vitám, sibona, siliberos et 
uxorem auferant, patienter feras; nam ipsis pro-
pterea nihil accedit, nobis autem est regnum para-
tum immortale." E ' sorok közlője, a' német min-
tához 's annak szelleméhez szorítkozva, ez ének 
magyarosításában így teszi igénytelen kísérletét 

# 

I. 

Erös várunk mi Istenünk, 
Paizsunk és jó bástyánk, 
Megment minket bár ínségünk 
Egész árja hatott ránk. 

A' vén rosz ellen 
Véli kevélyen , 
Fortély, hatalom 
Kész tábor 's alkalom. 
Itt övéi, 's nincs párja. 

Mit tesznek erőnk 's hatalmunk ? 
Ezekkel végünk legott! 
Harczol értünk hiv bajnokunk 
Kit Isten-ön választott. 

De kérded: ki az ? 
Krisztus Jézus az , 
Isten Zebooth, 
Nem lelhetni főbb .lót, — 
Övé minden diadal. 

'S ha a' világ ördögökkel 
Mind ránk lenne tátogó; 
Nem ártnak rettentésökkel, 
Hisz' czélunk kivívható. 

Bár dühöngő sátán 
Dűl "s fú léptünk után, 
Nekünk mitsem tesz , 
Elkárhozott, — elvesz, 
Egy szóval szét-vágható. 

Ha harczolnak az Igével, 
Majd futnak rettegéssel. 
Ö van velünk kegyeimevei 
'S tervünkön szellemével. 

Vigyek javunk, éltünk, 
Becsünk, gyermekünk 
""S nőnk'! nem veszteség. 
Nekik mi nyereség ? 
Országunk áll 's maradó. 

T ö r ö k J á n o s , 
Túrócí-vály-völgyi egyleti taf. 

II. 

Erös vár nekünk az Isten, 
Véd- 's hatalmas fegyverünk. 
Hív segítő szükségünkben, 
Mellyel most kell küzdenünk. 

Régi ellenünk 
Készül ellenünk, 
Szörnyű fegyvere 
Sok csel és ereje : 
Nincsen mássá föld szinén.— 



Mitsem tehetünk erőnkkel, 
"S hirtelen elveszhetünk; 
Ámde harczol ellenünkkel, 
Kit Isten küldött nekünk. 

Ki ö, kérded-e? 
Jézus a1 neve. 
Zebaoth ura 
'S Isten ö csak maga : 
Kell ó néki győznie. 

'S a' világ ha volna telve 
Ördöggel, vagy nyelne el, 
Egyikünk sem igen félne, 
A' sikernek jöni kell. 

Világfejdelem, 
Bár boszűs legyen, 
Nekünk mit tehet? — 
Érte már Ítélet, 
'S egy igécske vesztheti. 

Meg kell hagyniok igénket, 
Pedig köszönetlenül. 
0 rendezi terveinket 
Es szent lelke vesz körül. 

Nőd' ha elveszik, 
Tested, gyermekid 
'S birtokod' — vigyék ! — 
Mind csekély nyereség: 
Egünknek maradni k e l l . ! — 

E l e f á n t M i h á l y . 

III. *) 

Erős vár a' mi Istenünk, 
Jó fegyver és védelem; 
Vészünkben, mellybe ejtetünk, 
Töle jő segedelem. 

Régi gonosz ellen 
Áll már készülten, 
Sok csel 's hatalma 
Lelke' nagy bizalma, 
Nincs hasonló e' földön. 

Minerőnkkel mitsem végzünk, 
Mi könnyen az oda-vész! 
De vivődik ám érettünk 
Az Isten adta vitéz. 

Ha kérdezed : ki a" ? 
Krisztus, a' fia 
Elő Istennek, 
Ura seregeknek ; 
0 tartja meg a1 hareztért. 

Legyen bár e' világ tele 
Ránk tátogó ördöggel, 
Bátran szembe szállunk vele, 
'S győzedelmet nyernünk kell. 

Ám fintorgasson bár, 
Nem árt nekünk már; 
Kárhozat alá 
Esett pokol királya; 
Egy szócska leverheti. 

*) A' fordításnak eredetieül szolgált az, a' melly a1 bécsi, 
Wáchter szerkesztette, énekes könyvben áll. 

Igét helyén hagyniok kell, 
Még pedig hála nélkül. 
Ö velünk leend kegyével 
A* sikon szent lelkestül. 

Vert, hazát, kincseket, 
Díszt, nőt, gyermeket, 
Hagyján! vigyenek ! — 
Mitsem nyerendenek; 
Mennyországunk maradand. 

M e l c z e r J ó z s e f , 
garamszögi lelkész, 

IV 
Erös vár az Isten nékünk, 
Jó fegyverünk 's oltalmunk; 
Elveszi minden ínségünk, 
Mellybe mostan jutottunk. 

Régi ellenünk 
Háborog velünk. 
Erőben, cselben, 
Kegyetlen fegyverben, 
Nincs, ki vele mérkőzzék. 

Önerőnk rajtunk nem segit, 
Egy perezben elveszhetünk. 
Csak az igaz hős küzdhet itt, 
Kit Isten felkent nekünk. 

Kérdezed, ki az? 
Jézus Krisztus az , 
Zebaoth urunk, 
'S más Istent nem vallunk; 
Övé a' győzedelem. 

Ha föld ördöggel megtelnék, 
És elnyelni akarna, 
Lelkünk még sem félemlenék, 
"S ügyünknek nem árthatna. 

Világ fejdelme 
Minden küzdelme 
Mitsem tehetne; 
Mert, — el van Ítélve. 
Egy szócska megdöntheti. 

Az igét hagyák meg nékünk 
És hálát ne nyerjenek, 
Isten ügyünkben segédünk 
Kegyével szent lelkének. 

Testet, nőt, nevet, 
Kincset, gyermeket, 
Ám vigyék tőlünk! 
Yelek mit sem vesztünk: 
Mennyországunk megmarad. 

K a r s a y S á n d o r . 

V. 
Isten a' mi erös várunk, 
Jó véd 's fegyver mellettünk: 
Ö segít, — mi bátran járunk, 
Bár sok baj van felettünk. 

Régi ellenfél 
Komolyan felkél, 
Ármány- 's erővel 
Dúl, vészt eszkózlővel, 
Földön több ollyan nincsen. 



Saját erőnk mitsem hasinál, 
Csak hamar elvesxnénk ott, 
De érttűnk nagy hős küzd és áll, 
Kit Isten maga hívott: 

Kérdezed: ki az? 
Jézus Krisztus az, 
Zebaoth felség, 
Nincsen más Istenség; 
Csak övé a"1 diadal. 

Ha e' világ ördöggel tele 
Volna is és elnyelni 
Akarna, — nem rémit vele; 
Sükert kell nékünk lelni, 

E' világ' ura, 
Bár forr hosszura, 
Semmit sem tehet, 
Rajta az ítélet; 
Egy szócska elejtheti. 

Az igét hagyják ugy, mint van, — 
Ki toldja, — nem vesz hálát: 
Isten nékünk talpkő abban, 
'S lelke segélylyel ellát. 

Jóhirünk'', testünk, 
Kincs,- nőt 's gyermekünk' 
Ragadják el bár, 
Nyerni nem fognak már: 
Hegmarad mennyországunk. 

P e r l a k y Dávid. 

VI. 

Erős vár a" mi Istenünk, 
Véd, és harczol érettünk; 
'S nem okozá szerelmünket 
A' vész, melly ere minket ? 

Az ellenség, melly rég forral 
Gonoszt, van rosz indulattal, 
Erő, és ármány fegyvere, 
Földön nincs, mi bírjon vele. 

Magunk nem tebeténk semmit,. 
Már-,már elveszünk vala. 
Isten választott embere 
Ha értünk nem harczola. 

Ő Jézus, seregek Ura, 
Bir az ellenséggel. 
Nincsen más Isten kívüle ; 
Néki győzni kell. 

Légyen hát teljes ördöggel 
A' világ, még sem nyelnek el. 
Nincs erősen mitől félni, 
A' jó ügynek czélt kell érni. 

E1 világnak fejedelme 
Bár millyen boszns légyen/ 
Ki van mondva az Ítélet: * 1f 
Nincs mód, hogy tönkre tégyen,, 
Egy szó kell, hogy érje szégyen,. 

Az ige hadd dicsőüljön, 
Hála nem illet senkit, 
Csak Istent, ki segedelmünk, 
Ki megáld, és lelkesít. 

Vesszen el test és jószág, 
Becsület, nő és gyermek — 
Isten neki! mindezekben 
Ellenink mitsem nyernek. 
Mennynek országa mienk. 

Szász Lajos. 

VII. 
A1 mi Istenünk erős vár, 
Jó fegyver, jó menedék , 
Hú segítségünk, reánk bár-
Mi ínség nehezedék. 

A' régi bűnfő 
Most nagy tervet sző, 
Szörnyű fegyver ö, 
Nála a' csel 's erő, 
Nincs ki vele mérkőznék. 

Minerőnkkel czélt nem érünk, 
Elvesztünk körül belől, 
Az igaz ember küzd értünk, 
A* kit Isten kijelölt. 

Ki az ? igy kérdezsz : 
Jézus Krisztus ez, 
Zebaoth Isten, 
És egyéb úr nincsen; 
A1 csatatér sajátja. 

'S lenne bár teli e' föld ránk 
Szájt-tátó ördögökkel, (jft f | 
Olly igen még sem borzadnánk ; 
Nekünk még is győznünk kell. 

Bármint dühöng e' 
Világ fejdelme, 
Nekünk nem véthet, 
Mert áll e' végezet: 
Egy szó elég ellene. 

Az igét ők ne illessék, 
Hálájok sem kell azért, 
Bennünk él a' hála-szándék 
Lelki adományiért. 

Vigyék ők testünk, 
Pénzt, hirt, kedveltünk", 
Ne bánd ! vesszenek! 
Hisz nem nyernek velek! 
Menny maradjon csak nekünk I 

S z i l á g y i A n t a l . 

B e l f ö l d i k ö z l e m é n y e k . 

Clr. B u t t l e r J á n o s e l t e m e t t e t é s e . 
Hogy a' nagyszerű alapítványairól honszerte e l -
hírült hőkeblü hazafi gr. Buttler János nincs többé 
a* földiek közt, gyászhangon hirdeték ki már a' 
lapok; csak a' mi szavunkat némitá el a' mély f á j -
dalom. Hetek multával próbálunk rebegő hangon 
megszólalni. — F. évi május 2 - a reggelén szál-
lott csendesen látkör alá e' 73 évig hazánk egén 
szépen ragyogott csillag, szelíd fényben tükröz-
tetvén vissza lemente útjáról. Dobóruszkán, a' 
vitéz Dobó István regényes kasztélya Ízletesen 
festett falai örzék harmadnapig a' nagy halottat. 
Innen, a* Bajor-honból, a' boldogultnak saját 
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meghívására, szerzett vagyonait örökleni kijött 
gr. Buttler Sándor és többek kísértében, a' szom-
szédos palágyi egyházba vitetvén, hol éltében 
szerette Istenét hitfelei társaságában imádni, a' 
templom alatt levő, több nagy-fény ti családok sö-
tét sírboltjába, az ott mély csendben aluvók so-
rába , ájtatos ima után letétetett. — Jellemrajza 
volt e' nagy férfiúnak: „ tenni" és azt „feledni," 
-—„lenni", nem pedig csak „láttatni." Vagy hogy 
az egyik szónok lelkületfestő szavaival éljek: 
„Nem szó, de tett embere levén a' nemes gr., mi-
kor sokan virányos léha beszédekkel pótolgatták 
szivök hiányát, 's késleltették az üdvös vállalatok 
Iétesülését, ö balját dobogó szivén, jobbját tölt 
zsebjén tartva, pengő argumentumokkal nyitott 
útat, nemes ércz-emeltyükkel adott lökést induló-
ra a' nagy tervezeteknek." Éber lelke jelenségét 
végpillanataig megtartotta. Szivvérré válván 
benne a' jótét, ütere lassú lüktetésében is végha-
gyományából a' 4 superintendentiát ki nem fe -
ledte. — Suly- és izteli gyászbeszédeket tartot-
tak felette n.t. Jászay Mihály ungfelsözempléni 
esperes és Kovács János eszenyi lelkész. — 
Szellemét és jellemét a' nemes grófnak méltólag 
rajzolák. A' nagy halott, — a' gazdag osztály-
részszel magyar szivet is öröklött bajor gróf , — 
a' szép-hirü egyházi szónokok, a' zavaros idő da-
czára i s , minden valláskülönbség nélkül egybe-
sereglett megye nagyaival a* grófi lakot elözönlék. 
— A' szépen fűzött kettős virágkoszorú, hogy az 
elhervadástól annál inkább megőriztethessék, a1 

méltóságos örökös becses Ígérete szerint nyom-
da-intézetnek fog átadni. — Szép fiúi részvét 's 
hódolat jele így örökíteni az atyák emlékét az 
élők szivökben! — de századokról századokra vi-
rult elevenségben fogják azokat tartani azon ápoló 
intézetek gyöngéd növényei, mellyeket az el-
hunyttól ásott kutak csatornái, az ifiu gróf lelkes 
felügyelete mellett, öntözgetendnek. — Méltán 
óhajtjuk, hogy a' Buttler forrásai soha ki ne apad-
janak, söt oda vezetendő uj vizerektől áradozva 
buzogjanak! J a k a b f y J á n o s , 

ung-palágyi reform.pap. 
e m l é k ü n n e p é l y . A' haza nagy 

alapító fiának — a' vallás és egyház lelkes jóté-
vöjének 's gyámolitójának — néhai tisztelt emlé-
kű mlgos bárdányi Buttler János grófnak — az 
átányi helv. hitvallású egyház is nem kis mérték-
ben élvezé egykor magos kegyét, jótékonyságát. 
— Ugyanis ez egyháznak két öl kőfallal ma-
gosbra emelt 's csinos tetővel ellátott tornya, — 
derék leány-iskolája 's tanítói laka, — az úrasz-
tala széles, gazdag arany csipkével szegélyzett 
vörös bársony teritöje —'s annak nagyszerű, belöl-
röl dúsan aranyzott, vertmüvei készült pompás 
ezüst-ser lege, — a' leányegyházakból isteni 
tiszteletre ide járni szokott uri családok számá-
ra építtetett, tágas-termü telepház 's a' t. min-
denkor hü tolmácslói lesznek az üdvezült ma-

gasztos lelkületének, ?s örőkítöi e' nép szivé-
ben áldott emlékének. Sőt azzal is büszkélked-
hetvén ez egyház, mikép a' boldogultat talán 

ogszerübbleg tarthatá egykor édes övének — 
koronként megjelenvén ez, míg kedvezőbb egész-
sége engedé, közel fekvő kedves erdőtelki laká-
sáról több leányegyházi uraságokkal, mint bi -
zodalmas szomszéd-barátival, ennek imahá-
zába, a1 buzgó hívekkel együtt az egek urát di-
csőítendő. — Illy szorosb viszonyok méltán buz-
díták az átányi egyház hálás híveit azon fájdal-
mas-édes kötelességre, hogy — mit bár körük-
be ohajtának, de a' kérlelhetlen halál máskép 
akarta — lefizetni, avvagy csak a' távolban gyász-
emiék-tisztességet tegyenek elhunyt nemeskeblü 
jótévőjöknek.—A' mint hogy e' gyász ünnepély-
tartás napjául jun. hó 15-dike ki is tűzetvén — 
és erre már egy héttel eleve az ájtatos nép e g y -
háza tornya érczeinek bús zúgása által naponta 
emlékeztetvén, végre, egyházunk igen tisztelt fő-
gondnoka tek. dapsai Dapsy Rafael táblabíró úr 
által a' hevesi, tenki, szárazböi, f. telki, mint a1 

boldogulttal szíves viszonyban állott leány egyházi 
uraságok 's úrnők körlevélben egyelőre értesíttet-
vén — valóban roppantnak mondható, különféle 
színezetű néptömeg gyűlt a' fönebb idézett n a -
pon az átányi egyház falai közé , a' már nagy 
porhadónak gyász tisztességet teendő; — mit is 
a1 nagy-számu díszes gyülekezet szivolvasztó or-
gona édesbús hangja kíséretében , halotti éne-
kek , — és alulirt Péld: 21: 21. v. vezér -
igék nyomán, 's segédtársa M. G. — az emberi 
élet ké te s , homályos — de az isteni hit vi-
lágánál tisztán látható — képéről vett szónokla-
tuk mellett az érzékeny nép hálás könyekre 
lágyulása, és a1 dicsöültnek hamvadó tetemeire 
ezer áldás ohajtozása közben ünnepies szertartás-
sal végzett be. — Igy tiszteltetik meg az erény 
a' maga barátiban. — Mábortalan béke őrködjék 
a' nagy hős Dobó palágyi sírboltja nagy utód-ha-
lottának tisztelt porai fölött! 

F a r k a s F e r e n c z 
átányi ref. pap 

G y á s z h i r P á p á r ó l . Tóth Apollonia asz-
szony, Széki Béla ref. főiskolai hittanár kedves hit-
vese f. é. nyárelő 11 -ik napján, életének 26-ik esz-
tendejében, elsorvadás miatt, túlvilág ölébe szen-
derült. Szónoklottak felette n.t. hiszkay J. tanár, t. 
Dömjén F. iskolai seníor , a' sirnál t. Tatay S. 
ellenőr urak. — Elhunytát e' nőnek, kiben bájos 
testi kellemekkel szellemi jelességek, magasztos 
erények vetélkedtek az elsőség fölött, mély bá -
natba merülve gyászolják fér je , két kisded á r -
vája, szüléi, rokonai, fájlalják barátai és minden is-
merői. — Nyugodjanak pormaradványai csende-
sen és sírja felett őrködjék a' jó emlékezet 1 

H a l á l o z á s ' s e g y k é r d é s . Folyó év 
april 9 - én jobb létre szenderült tisztelendő Gaher 
Sámuel úr, nógrádi evang. egyházmegye lónyo-



bányai gyülekezet 35 éven keresztül volt papja. 
Mindnyájan, kik e* férfit ismerék, bizonyitandják, 
hogy ö ugyan semmi szeleket nem csinála, de hi-
vatalában lelkiösmeretesen eljára. 0 gyászba bo-
rult özvegyet és három figyermeket hagya maga 
után, kik közöl a' legidösebbik (folyó év április 
havától élte 24. évében) épen jelenleg a' hálái 
egyetemben tanúi: kit egy nagy része a' neve-
zett gyülekezetnek, megemlékezve apja érdemei-
ről, söt, az említett egyén ügyességéről is, apja 
utódjának kijelöltei közé sorozni kivána. De e' 
kívánattól elesék, azon oknál fogva, hogy ö élte 
24. évét még be nem töllé;azon kerület határozata 
pedig azt tartja, hogy az ordinátio csak 25ik évben 
történjék meg. így egy pár hó miatt egyszerre 
meghiúsula az özvegynek és az árvák azon édes 
reményök, melly szerint bizton várták, hogy 
rajtok, kedvesök által, segítve leend 5 és a' kije-
lölt maga is a' miatt megfosztaték azon megtisz-
teltetéstől, hogy a hivatal kijelöltei közé sorol-
tatott volna! 

Nem lehet-e itt egész joggal kérdeni: méltá-
nyos és igazságos-e ez, ha mindjárt némileg tör-
vényes is ? Nem kellene-e ezen a' bajon segíteni 
és superintendensünknek azt a' jogot visszaadni, 
mellyel azelőtt bírt 's mások is vele élnek? 
hogy t. i. a' kijelöltek ordinatioja mellett, inkább 
az ügyességre, talán érdemekre is és általában a' 
kijelöltet érdeklő körülményekre nézzen, mint 
sem egyedül a' korra ? Mert a' mint a' hamarabbi 
vagy későbbi születés sem érdem, sem nem é r -
dem : ugy a' tapasztalásból bizonyos az is , hogy 
némellyek már 20 éves korukban tökéletesen 
érettek, mások ellenben 50-dikben is gyermekek 
maradnak. 

Söt lehetne egyenesen azt is felhozni: ma 
ennek, vagy amannak az isteni gondviselés alkal-
mat nyújt a' boldogulásra, de egynehány hó vagy 
év miatt ennek haszonvétele tőle megtagadtatik. 
— Vagy-e te, ki ezt cselekszed, felhatalmazva, 
neki alkalmatos időben más alkalmat a' boldogu-
lásra szolgáltatni? 

Magyarhon törvényei szerint teljes-korúvá 
válik az ember élte 24. évében; a' római kath. 
egyház e' tekintetben dispensatiokat osztogat; 
három kerületünk superintendensei szabadsággal 
föl vannak ruházva (mellyel nehezen éltek visz-
sza valaha), ez ügyben jó akaratukhoz képest 
rendelkezni; és mi hegyi-kerületiek az ordinatiot 
25-dik évhez kötjük, és így egy Szeberinit le-
bilincselünk. 

Hogy és honnan keletkezék e' határozat? 
most nem fejtegetem. Csak szabadjon, sok más-
sal, még egyszer kérdeznem: nem volna-e mél-
tányos és igazságos, ha a' tartandó kerületi gyű-
lés alkalmával érdemteljes superintendensünket 
e* hasztalan bilincsektől megszabadítanék és ugy 
e' tekintetbeni sok bajaitól megmentenök ? Hiszen 
ugy is teljes-korúnak látszik lenni az, ki Némethon 

egyetemeit már vagy meglálogatá, vagy azokban 
valósággal tanúi, ha mindjárt 24 évnél többet 
vagy kevesebbet számlál is. —II—n,junius 1 4 -
én, 1845. 

S l i i a t a l r ó l l e m o n d á s . A" segéd-
gondnoki hivataláról egészségbeli gyengélkedése 
miatt lemondott bizáki Puky Istvánnál, kit még 
tovább óhaj la bírni a' hozzá ragaszkodó közbi-
zalom , gesztelyi lakában, apr. 2 5 - é n jelent meg 
az a.-zempléni egyházmegye díszes küldöttsége, 
hivatalkodása alatt kitüntetett Önzéstelen 's e r -
nyedetlen buzgalmát megköszönendő. Szónoka 
volt főjegyző Szekeres János lúczi pap, kinek suj-
tástalan, sallangtalan, de őszinte szívből eredett 
's mindnyájunk benső érzelmeivel öszhangzó 
mondókája ez vala: — Tek.fő táblabíró úr! Nem 
hiú szokásnak, melly nem ritkán tömjént gyújt 
azjérdemetlennek,hódolt az a.-zempléni egyh-me-
gye, midőn azon mély bánatnak, mellyet tek. fő 
táblabíró urnák segéd-gondnoki pályájáról vélet-
len történt lelépése költött fel keblében, tolmács-
nokivá nevezett bennünket: hanem azon határta-
lan tisztelet, mellyel egyh.-megyei közönségünk 
tek. fő tbiró úr iránt viseltetni soha meg nem 
szűnt, 's viseltetni soha megnemsziinend.hivá föl 
szent kötelessége teljesítésére. 

Nem titkolhatjuk, tek. fő tbiró úr! miként, mint 
felhőtlen légből véletlen lerohanó villám, ugy ' s 
olly váratlan lepte meg közönségünket tek. fő 
tbiró urnák elnöki székéből történt lelépése, 's 
ennek eleven érzete megható fájdalmat keleszte 
szívünkben. — Volt idő, midőn köztiszteletben 
állott 's örökre felejthetlen egyházi elnökünk * ) 
kimultával éleszté keblünket annak tudata, miként 
életben maradt világi elnökünknél olly buzgó, olly 
szilárd-lelkületű, nagy férfiúnak kezeiben láttuk, 
tudtuk e.-megyénk kormányát, kit köz-elismerés 
szerinti bölcs tapintata, vallás-szerető lelke taní-
tottak, azt erélyesen 's kellően tartani, — most, 
most azonban, midőn ezen bölcs kormányzónkat 
is tek. fő tbiró úr tisztelve szeretett úri személyé-
ben vesztenünk kelletik, fájdalmunk határtalan! 
melly talán, gyászt öltve, vigasztalást nem is i s -
merne, ha tek. fő tbiró úr őszinte nyilatkozata, 
„miként kedves hivatala folytatására a" lélek bár 
kész, de a1 test erőtlen levén— lép le elnöki szé-
kéről" némileg nem enyhítné, — némileg, mert ha 
lelke készsége hozzánk való becses hajlandósá-
gáról vigasztalólag biztosít is : testi gyengélke-
dése fájdalomsajgást hagy szívünkben. 

Tek. fő tbiró ú r , tisztelve szeretett urunk! 
tizennégy 's fél évi tbirói, huszonnyolez 's fél se-
gédgondnoki, összesen negyvenhárom évek hosszú 
során, az egyh.-megye fevirágzására, boldogítá-
sára, Magyarhazánk protestáns hívei , söt más 
hitfelekezetüek előtt is közönségesen ismert buz-

*) Czélzás van néhai Soniosi I s t r á n esperesre, U. 



galma, kitűnő érdemei sokkal számosbak, mint-
sem avatatlanok által, tek. fötbiró úr szerénysé-
ge sérelme nélkül, elösoroltathatnának. — Levél-
tárunk, jegyzökönyveink, tek. fötbiró urnák soha 
lankadást ismerni nem tudott buzgalmát, egyh.-
megyei dolgaink kormányzásában kitüntetett mély 
bölcseségét, tiszttársaival édesen éreztetett ked-
ves barátságát, lelkipásztorok, iskolatanítók iránti 
nyájas szelídségét, öndolgai mellöztével, a' leg-
kisebb folyamodó sérelmei előadásának ritka 's 
párnélküli béketűréssel való kihallgatását, 's tör-
vényszerű orvoslására való készségét átadják a' 
késő maradéknak. Melly kegyességeért, midőn ér-
zékeny szívből eredt hála-köszönetünk kegyes 
elfogadásaért alázatosan esdünk: kérjük egy-
szersmind a' Mindenhatót, miként munkás éltének 
hátra levő napjait terjessze az emberi élet utolsó 
határaig, hogy azoknak kedves társaságukban, 
kiket,mint szive kedv elteit, szeret, tisztel,—kiknek 
édes körükből egyházi dolgaink nem ritkán ki-
hívák tek. fötbiró urat, érdemkoszorúi között sok 
évekig élvezhesse az élet édességét!— egészség, 
öröm, megelégedés legyenek élte fűszerei! áldás 
az égnek legkedvesebb áldása kisérje lépéseit! 
virágozzék uri családja minden idők végéig! — 
Mi dicsekedve adjuk ál az utó-kornak, miként bír-
tuk kormányzónkul bizáki Puky Istvánt, fájdalom, 
hogy többé nem bírhatjuk!! 'sa't. 

E ' beszédet a' kilépett elnök részéről rövid, 
velős válasz követé, mellyben kinyilatkoztatá, 
hogy hívataláróli lemondásával, ezentúl is az 
egyházi társaságnak hü tagja lenni meg nem 
szünend. 

Mi is mindnyájan, az a.-zempléni egyh.-me-
gyekebelebeliek, volt elnökünktől, kit szerény ér-
demei, az álragyogás hiúságát megvetők,'s a'köz-
jóért áldozatkészek, közbecsülésünk 's szerete-
tünk olly méltó tárgyává emeltek ! — csak érzé-
kenyen válhatunk meg — buzgón kívánók, hogy 
élvezze az erény legszebb jutalmát — a' teljesí-
tett kötelesség önérzeteit; mi nem feledjük öt, 
emiékjeit emelünk neki szivünkben, hála emlék-
jelét , melly szebben díszlik egy Koseiuskó egy-
szerű halmában, mint a'pharaók roppant gúláiban 
a' zsarnok erőszaké. Emlékjelére ezt véssük: 
Adjon Isten hozzá hasonlót! U b r i z s i. 

Hereiem , óvás és értesítés. Ha 
egy Izsák Pál nevű, alacsony-termetű, gesztenye-
szín-hajú 's magát álbizonyítványa által — melly 
t. cz. Warga János igazgató-oktató úr aláírása alatt 
van kiadva — nagy-körösi tanulónak állító ifjú 
valamellyik protestáns tanintézetben, honunkban 
vagy Erdélyben, megjelenne: a' t. cz. igazgató 
urak kéretnek tisztelettel, hogy ezen csalárd, 
ámító, különösen pedig több rendbeli elorzásokkal 
magát itt bélyegzett embernek bizonyítványát 
elvevén, öt magát letartóztatni, 's e' felöl a' s.-

pataki anyaiskola igazgatói hivatalát minélelöbb 
értesíteni méltóztassanak. Költ S.-Patakon, 1845. 
jun. 16-kán. 

a j á n l a t . A' rév-komáromi helv. hv. kö-
zép-iskolában, az elemi osztályban dicséretes 
szorgalmú tanító ns. Czike Zsigmond mind az 
éneklésben, mind az orgonálásban annyira kikép-
zetté magát, hogy a ' je les ifjút ezen kettős hiva-
talra jó lélekkel ajánlani bátorkodik 

T ü d ő s J ó z s e f , 
komáromi h. hv. lelkész. 

Adakozás a' miskolezft ref. egy~ 
h á z részére . Alsó-baranya 's bácsi egyház-
megyében öt egyház adakozott 52 v. ftot , melly 
öszveg, biztos alkalom által, alulirttól elvitetendő. 

T ö r ö k Pál . 
J e l e n t é * . Mult évi Prot. Lap 17-dik szá-

mában , tekintetes Fáy András tbiró úr *s s ze r -
kesztőség által kitűzött pályaföladatra, f. évi jun. 
30-dikáig, mint zárnapig, két munka 's illetőleg 
felelet érkezett szerkesztőséghez. 

Az 1-sö jeligéje: Ha meg nem tértek 'sollya-
nok nem lesztek, mint a' kis gyemekek, semmikép 
nem mentek be mennyek országába. Mát. 18: 3. 

2-d iké : Ulcus, quaqua tetigeris, ulcus. 
S z e r k e s z t ő s é g . 

Igaz í tá s . Folyó évi aprilisban kijött közle-
ményem egy pontjából az utolsó sor kihagyatván, 
's így a' szöveg értelme fejthetlenné levén, azóta 
többen kérdék tőlem, hogy mit keres ott az e g y -
házkerületi üres cassa említése után a' rabló t á r -
saság? tehát, a 'k i még emlékezik és nem resteli, 
ezt gondolja a' pont után: „de ugy-e, hogy midőn 
minden rettegésben él, egyh.-kerületünk pénztár-
noka a' legnagyobb bátorságban nyughatik ?u 

T ó t P é t e r . 
Irodalmi m o z g a l o m . Közelebb volt 

országgyűlési hilszónok Fésős András diétái 14 
beszédei sajtó alatt vannak. Egy példány ára 4 8 
ez. kr. leend. A' tiszta jövedelem kegyes czélra 
fordítandó. 

Épen most jelent meg és 
H e c k e n a s t G u s z t á v 

könyvkereskedésében kapható: 

Általános és részletes tanm&d. 
Protestáns falusi iskolatanítók számára 

vezérvonalul készíté 
H a r s a y S á n d o r 

téti evang lelkipásztor. 

Pápán, 18M. Ára fűzve 18 kr. p.p. 

M e g j e l e n t 's s z e r e z h e t ő 

Egyházi Beszédek 
MÁSODIK KÖTETE. 

Kiadja T o r o k P á l . Ára 2 e. ft. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
28. szám. Negyedik évi folyamat. Julius 13. 1845. 

Die Qnellen des Irrthums und der Ketzerei sind: der eigene halssfarrige Wille. der keinen Rath annehmen will, — d i e 
Selbstgefálligkeit an eigner Scharfsinnigkeit, — die Leichtgláuhigkeit, die jede Eingebnn?. jeden Einfall sogleich an-
nimmt, ohne zu prüfen, ob er mit der Regei derWahrheil iibereinkommt, —der geistliche Hoclimuth, da man dereignen 
Meinung mehr glaubt, als Gott, Christo und seinen Aposteln. R u s b r o c b . 

TARTALOM: Hitetlenség é s babonás hit. Közli J an c s o v i c s 
J. — A. baranya 's bácsi egyházmegye gyűlése. A c h G e -
d e o n . — F. Szabolcsból. T ó t P é t e r . — I s k o l a-ü g y : 
Tiszti utasítás ev. elemi iskolák látogatóinak a' kemenesalji 
e.vidékben. Közli R á h n e r M á t é . — K ö n y v i s m e r t e t é -
s e k 's b í r á l a t o k : 1.PressburgerGesang-u.Gebetbuch. B.; 
2. Ajándék, Beliczay Jónástól. K a r s a y S.; 3. Kalchbrenner 
K , T ó t h M., Sztehlo A , egyházi beszédeik. B r a d o w k a . 
— Belföldi vegyes közlemények. 

Hitetlenség és babonás liit 
(KristoITy Sám, esp. urnák Bloch M. urat oktatói székébe ik-

tató beszéde.) 

A' valódi vallásos ember bizonyos isleni böl-
cseséget láthat abban, hoiry Isten nem könnyen-
bivö, de inkább kételkedő követei állal terjesztette 
a ' mennyekből leszármaztatott igazságokat. Az ó -
testamenlom prófétái. főkép pedig az új-szövetség 
apostolai, legkevesebbé voltak könnyen-hivők, 
inkább kételkedésre hajlandók: azért sokszor ve-
tette szemökre Jézns kicsiny-hilüségökit. Es illy-
nemü, vallás- 's hit-tudománybani kételkedésnek, 
kicsiny-hilüségnek nyomai majd minden idő-szak-
ban feltalálhatók; ugy hogy egy tudományban 
sem mutatkozott olly szakadatlanul és olly nagy 
mértékben a' hitetlenség és kételkedés mételye, 
mint a' hittudományban. A' hitetlenség szülötte 
pedig — a' mint arról a1 minden időkről tanúsá-
got tevő évkönyvekből meggyőződhetünk — voll 
a' babonás hit, a1 melly ellen mindenkoron kellett 
harczolni a' közép-űton, vélekedésem szerint, a1 

vallás-és hittudománynak igaz utján járó tanítók-, 
oktatók-, lelkészeknek. Es ez bizonyára időnkben 
is azon nagy feladat, azon szent kötelesség, a' 
inellyre lelkiösmeretesen ügyelni tartozik minden 
nevelő, tanító, oktató, és lelkész: mert a' tiszta 
vallásosságra, az igaz hitre való vezetés a ' n e v e -
lésnek egyik legfőbb és legszentebb feladata. — 
Miről hogy meggyőződhessünk, jelenleg midőn 
országunk egyik előbbkelö tudósát — nagy-
tudomány u Bloch Móricz urat van szerencsém 
szarvasi esperességi főiskolánk rendesés érdem-
teljes oktatói közé sorozni — iglató beszédemben 
meg akarom mulatni a' hitetlenség és babonás hit 
közti különbséget és némi rokonságot, 's hogy ki-
vált mi tanítók, köteleseknek érezzük magunkat, 
e' tévelyektŐl megóvó eszközök terjesztésére. 

A' vak hit és a'hitetlenség felette különböző az 
igaz hittől. A' hitetlenség mintegy elnyomja lelkünk 
ben a'mennyei igazságokról való meggyőződést^ 
merő kételkedésekkel fárasztja el határt ismerni 
nem akaró, és mégis véges, eszmélkedő lelki t e -
hetségünket, Js igaz nyugpontra mégsem vezet : 
a' babonás hit ellenben mennyei és csalhatatlan 
igazságnak tartja azt is, a' mi nem az, a' mi c s u -
pán az emberi véges elme szüleménye, a'mi csu-
pán ámítás, — 's ezen is meg tud nyugonni. Az 
igazán-hivö keresztyén a' közép-utat tartja: ö azon 
igyekezik, hogy az ámítást a' valóságtól megkü-
lönböztesse; ő a'mennyei igéket tiszteletben tart-
ja ugyan, de egyszersmind vizsgálja is, és a" mi 
azokban az üdvezülhetésre veze t , azt szorosan 
megtartja ; a' babonás-hitü ámítást nem gúnyolja 
ugyan, de megveti, 's tudván azt, hogy vizsgáló-
dásai végesek: az értelmes hitet tartja nyugpont-
jának. 

A' hitetlenségnek és babonás hitnek bizonyos 
ismertelö jelei is vannak, a' mel leknél fogva 
azokat egymástól meg lehet különböztetni. A' hi 
tetlenség többnyire fényes palotákban szokott ta-
nyázni, és lúlfürkészö tudósok agyait szokta 
nyugtalanítani: a' babonás hit ellenben alacsony-
sorsnak házaiban és gunyhóiban lakozik, — egy-
ügyű és tudatlan koponyákban szokott lappangani, 
— A' hitellen keveset vagy semmit sem hisz: a' 
babonás ellenben nagyon is sokat hisz, a' nélkül, 
hogy megvizsgálná: igaz és hihető-e a z ? A' hi-
tetlenséget könnyebb meggyőzni, mint a" ba-
bonás hitet, mert a' hitetlenség okoknak enged : 
de a' babonás hit vaktában azt véli, hogy igaz 
hite légyen. A' hitellenség a' nyomorúságok által 
többnyire megaláztatik: de a* babonás hit az ín-
ségekben ínég inkább megátalkodik, 's vakmerően 
megyen elébe a' mártiromságnak is. Az egyik 
saját szemeinek 's érzékeinek sem hisz : a' másik 
ellenben csupa testiség,'s a1 mit lát, hall, érez, az 
mind babonás hitének képzelt tárgya. 

Mindazonáltal ezen nagy különbözések mel-
lett a'hitetlenség és babonás hit közt némi rokon-
ságot is vehetünk észre. — Sokszor megtörténik, 
hogy a' két egymás ellenében álló tévutak, bű-
nök végtére össze szoktak olvadni. A' mértékfe-
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letti szeretet kegyetlenséggé szokott fajulni, a'mit 
az elkényeztetten nevelt gyermekeken tapasztal-
hatunk; a 'fösvény gyakorta tékozlóvá lesz, a1 

pazérlóból fösvény is kitelik. Igy változik gyakorta 
a' hitetlenség is babonás hitté, vagy a' babonás hit 
hit-ellenséggé, — ugy hogy közöttök némi ro-
konságot és hasonlatosságot feltalálni nem épen 
nehéz feladat, — mert mind a1 kettő ha nem veti 
is meg egészen, legalább nem használja helyesen 
a' kijelentett szent-igét. A' hitetlen azzal menti 
magát, hogy az ö világos értelme meg nem fog-
hatja azt , a' miről a' szent irás bizonyságot té-
szen: a'babonás-hitü ellenben mindenféle jele-
néseket, égi tüneményeket lát, szózatokat hall, 's 
álmait csalhatlan jóslatoknak tartja , és e' szerint 
mind a' ketten — az egyik elbizottságábnn, a' má-
sik balgatagságában — ellenkező hibába esnek, 
elvesztvén szemök elöl a' mennyei igék feletti 
eszmélkedeseikben a' közép-utat, — Sem a1 hi-
tetlen, sem a' babonás nem használja az ö értel-
mét ugy , a' mint azt a' mennyei igék nagy je-
lentősége kívánná. — Az egyik mindent akar 
felfogni, a' másik pedig semmit sem akar megvizs-
gálni, holott a1 megvilágosodott, de mindig véges 
emberi értelemnek a' vizsgálódás és hit közti 
közép-utat kellene választania. A'hitetlen, an-
gyalnak belátásával akar birni, az isteni bölcse-
ségnek mélységét törekedvén kitapogatni: a' ba-
bonás ellenben még természeti belátását is el-
szokta nyomni. 

De kivált abban mutatja ki magát a' köz-
tök létező rokonság, hogy mind a' ketten majd 
egyiránt megtámadják az Istent. — A1 hitet-
len leveti öt fenhéjázó okoskodásában uralko-
dó székéről, 's nem kiván semmi mindenható 
urat. A' babonás-hitü leveti hasonlólag az igaz 
Istent mennyei trónjáról, 's helyette embert, 
bálványt, tesz reá , *s azt imádja. — A' hi-
tetlen nem fél az Istentől, hanem annál inkább 
retteg valamelly hatalmas embertől: a' babo-
nás-hitü sem fél annyira a1 mindenható Isten-
től, hanem fél a' halottaktól, az ördögtől, boszor-
kányoktól, varázslóktól'stermészeti tünemények-
től. Ezen tévelygők az emberi társaságra nézve 
is felette veszedelmesek szoktak lenni, mert mind 
a' ketten türelmetlenek. A' hitetlenek gúnyolják 
's csúfolják a 'vak-hitüeket: a' vak-hitüek pedig 
mindenkit hitetlennek kiáltanak, a' ki világosab-
ban gondolkodik és hiszen, mint ők. Ok rosz 
őrállók, akár a' haza javát, akár kivált a' királyi 
széket tekintjük; mert az évkönyvek elegendő 
tanúságot tesznek arról, hogy különösen ők vol-
tak mindig hajlandók a'fondorkodások-, szakadá-
sok- , zendülések-, üldözések-, gyilkolásokra. 

Ezek így levén, nyilván kitetszik, hogy min-
den renden, rangon levő tanító- 's oktatónak 
egyik sarkalatos kötelessége az, hogy e' két val-
lási tévuta t szem előtt tartván, nevelése alatt levő 
tanítványait, hallgatóit a'tiszta vallásosságra 's fel -

világosított hitre vezetni törekedjék. Ezen főben-
járó ezélhoz pedig leginkább az által juthatand, ha 
e' vallási tévelyektől megóvó eszközöket terjesz-
tendi, mellyeket még röviden előadni szándékom. 

A' hitetlenség és babonás hittől megóvó esz-
közöknek egyike — mindazon dolgoknak, mely-
Iyek a' vallás és hithez tartoznak, komoly tiszte— 
letben-tartása. Ezekkel keveset vagy épen nem 
gondolni annyi, mint Istennel nem gondolni, 's 
így a' vallási tévelygések egyik vagy másik ne-
mébe sülyedni. És igazán csak az eszelősködők, 
a' kik a' lélek halhatatlanságáról nem képesek jó-
zanon gondolkodni, játszhatnak az isteni igazsá-
gokkal. Ezek iránt mindig bizonyos mennyei 
tisztelettel kell viseltetnünk. E'szerint minden ta-
nítónak, oktatónak, lelkésznek azon kell iparkod-
nia, hogy a' tanítása alatt levők gyenge és fogé-
kony sziveikbe mély, eltörölhetetlen és tisztelet-
teljes benyomást oltson Istenről 's az általa ki-
jelentett mennyei igékről, szóval: mindazokról, 
mik a' tiszta vallás- és hittudományhoz tartoznak. 
Nem kell nekünk pusztán oda törekednünk, hogy 
testre nézve ügyes,kifejlett, — lélekre nézve eszes, 
tudományos, de egyszersmind szivre nézve is is-
tenfélő, vallásos 's így erkölcsös nevendékeket 
neveljünk. 

Arra kell minden tanítónak főkép figyelni, 
hogy a' nevendékek fejeit a' hitetlenség maszla-
ga el ne kábítsa; azért mindjárt kicsiny koruktól 
fogva hit és vailás iránti mély tiszteletet kell szi-
veikbe csepegtetni. 

Második megóvó eszköz, különösen a' hitet-
lenség ellen, az értelem alázatossága. Milly hir-
telen 's milly vakmerően képes sokszor a' hitet-
len a' szent irás igazságait megvetni 's azokra a' 
tagadó ítéletet kimondani! A1 mi az ö eszelössége 
előtt lehetetlen,megfoghatatlan: azt akarja, hogy az 
mások előtt is ollyan legyen. 0 fenhéjázó értelmét 
veszi zsinórmértékül és a' ki azt meg nem üti, azt 
babonás-hitünek tartja.De nagyon tökéletlen volna 
akkor isten-tiszteletünk, és az örökké valóság felőli 
ismeretünk, ha illy szédelgő fejek után akarnók azt 
elrendelni. — Vájjon mit mondhat a' hitetlen az 
igazsággal meg nem egyezőnek? ismerheli-e 
olly tökéletesen az isteni természetet, hogy meg-
határozhassa, miiegyen hihető és mi hihetetlen a' 
mennyei vallásra nézve? 

Hit nélkül, de nem vak, hanem értelmes hit 
nélkül, meg nem állhat a 'va l lás : tehát nemcsak 
tudás, de értelmes hit is kívántatik alioz okvetet-
len; nem vak hit, de értelmes hit, mondom, — 
olly hit, melly alapos okokon nyugszik. Minden-
kor előre kell bocsátani, hogy azon igazságot, a' 
mellyet hinnünk kell, egyszermind értsük, és 
hogy azzal valami igaz fogalmat kapcsoljunk 
egybe. Mert, hogy is hihetnök azt értelmesen, a' 
miről semmi fogalmunk nincs — és a' miről tulaj-
donképeni értelemben semmit sem tudunk? Bizo-
nyos tehát, hogy az olly tanításokat, a' mellyeket 



nem ériünk, és a 'mellyekröl nem is vagyunk 
képesek értelmesen gondolkodni, értelmesen 
nem is hihetjük. Azonban őrizkednünk kell, hogy 
az érlhetlen dolgot a' megfoghatatlannal egynek ne 
t a r juk . Mert lehet valami magában-érthetö a' nél-
kül , hogy annak belső természetét és mivoltát 
lálhalnók, megmagyarázhatnék, 's illyenkor azt 
megfoghatatlannak nevezzük. A' tapasztalás pe -
dig azt tanúsítja, hogy nagyon sok olly dolog van 
e' világon, a' mellyekröl értelmünk alázatosságá-
val azt kell megvallanunk, hogy azokat tökéle-
tesen meg nem foghatjuk. 

Világosítsa meg valaki, mi módon megyen az 
véghez, hogy mi gondolkodunk, ítélünk és az el-
multakról megemlékezünk? itt bizony a1 legmé-
lyebb-értelmű világi bölcsek is sokat fognak ta-
lálni, a' mi tökéletesen meg nem magyarázható 
és meg nem fogható. 'S még is mindnyájan tudjuk, 
mit kelljen az alatt érteni, mikor gondolkodásról, 
Ítélésről, emlékezésről van a' szó; hisszük is, hogy 
illy tehetségekkel bírunk a' nélkül, hogy ezen 
lelki tehetségeink tulajdonképeni munkálódását 
tökéletesen megfoghatnók. 

Ha már a' legközönségesebb tárgyakkal is e1 

világon ugy van a' dolog: okosan 's értelmesen 
cselekednénk-e, ha a' vallás- és hilludornányban 
pusztán és csupán csak azt akarnók hinni, a' mi 
emberi véges értelmünkkel lökéletesen megma-o o 
gyarázhaló, tökéletesen megfogható? Nem mon-
dom én azt , hogy valamelly vallásbeli tanítás 
épen azért igaz, mivel megfoghatatlan: de csupán 
azért, mivel megfoghatatlan, nem lehet azt hely-
telennek vagy épen hamisnak állítani. — Nekünk 
mind értelmünk-, mind szivünkre nézve a1 vallá-
siakban bizonyos nyugponttal kell bírnunk ; mint-
hogy pedig értelmünkre nézve nagyon végesek 
vagyunk: e' nyugpont nem lehet egyéb, mint az 
értelmes hit. — Vizsgáljuk meg önmagunkat, 's 
nézzünk körül és bizonyosan sok megfoghatlan 
tárgyra fogunk akadni, sok, a' véges emberi é r -
lelem elölt megfejtheteilen meséket fogunk majd 
mindenütt hallani és látni. A' földi állatoknak p.o. 
minden nemei, az elefánttól egész a' hangyáig, olly 
csudálatosan szaporodnak, tápláltatnak és tartat-
nak meg, hogy minden őket fenyegető ellenség és 
veszedelem daczára is, végképen még sem vesznek 
ki, söt felette érezhetöleg nem is kevesednek. — 
Hát a' /öld, az a'megmázsálhatlan tömeg, hogyan 
lebeghet a' levegőben? ama megszámílhatatlan 
csillagvilágokat kicsoda igazgatja megmérhetet-
len futásukban, hogy össze ne ütődjenek és i r -
tóztató romlásokat ne okozzanak? Milly megmér-
hetetlen utat tesznek az üstökös csillagok, a' 
mellyek csak századok múlva szoktak feltűnni 
az ég boltozatán! Bizonyára Isten bölcseségé-
nek és tudományának gazdagsága mélységes, — 
megludhatlanok az ö ítéletei, és végre-mehetetle-
n e k a z ö ú t a i ! — mert ki mehet végére az Is-
ten akaratának, vagy ki volt tanácsosa? Mert ő 

tőle, ő általa és Ő benne vannak mindenek. — 
Neki legyen dicsőség mindörökké ! 

Véges-elméü halandó! meddig terjed itt vizs-
gálódó értelmed ? Még a' fecskének téli lakhe-
lyét sem tudod: 's még is kívánod a' megoszla-
tott lelkeknek állapotát kifürkészni. A'csupán ter-
mészeli 's földi dolgokat sem foghatod te meg: 
mi módon foghatnád meg a' lelki országnak vagy 
örökké-valóságnak mélységes titkait?! Ide ta r -
toznak Üdvezitönk azon szavai: „Ha földi dolgo-
kat mondottam és nem hiszitek, mi módon hiszitek, 
ha mennyeieket mondandok nektek ?" 

Ha azt mondom, hogy a1 nap áll és a' föld 
forog, száz rövid-látású is azt feleli reá, hogy az 
lehetetlen: hololt pedig megczáfolhatallan igaz-
ság. És így a' ki nem tud egyéb ellenvetést az 
igazság ellen támasztani, mint azt: ez lehetetlen, 
azt meg nem foghatom, — azt hasonlónak tartom 
a' forró Afrika szerecsen lakosihoz, a' kik fen-
hangon kaczagnak és nevetnek, ha valamellyik, 
hozzájok jött európai ember azt beszéli nekik, hogy 
nálunk a' legnagyobb folyóvizek is bizonyos 
időkben aczél-keménységet vesznek magokra, 
ugy hogy rajtok a' legterhesebb szekerek is át-
járhatnak és hogy az eső fehér pelyhekben hull 
alá, ugy hogy azt nagy halmokba, kazalokba le-
het összehányni. Ezt, mondom, az afrikai szere-
csen leheletlennek és megfoghatatlannak tartja, 
mivel előtte a' tél, fagy, jég és hó egészen ismeret-
len: mi pedig legkevesebbé sem kételkedünk benne. 

Szintúgy vannak reánk nézve is sok megfog-
hatatlan igazságok, a1 mellyek mindazonáltal nem 
szűnnek meg czáfolhatatlan igazságok lenni, ha mi 
meg nem foghatjuk is azokat. 

Minthogy pedig illynemüek a' vallásiakban is 
találtatnak: minden oktatónak, lelkésznek azon 
kell igyekezni, ha a' nevelése alatt levőket a' hi-
tetlenség és babonás hit veszedelmétől megóni ki-
vánja, hogy hit és vallás iránt mély tiszteletet cse-
pegtessen nevendékei szivébe, és hogy őket a' vé-
ges emberi értelem alázatosságá val ismertesse meg. 

Nagy-tudoinányu férfiú, beiktatandó oktató 
úr! Uraságodat e1 nagytiszteletü, mind kiterje-
désre, mind főkép lelkek számára legnépesebb bé-
kési ágost. hitvallású esperesség, szarvasi főis-
kolájában, rendes oktatójának egy akarattal, egy-
hangúlag megválasztotta, olly teljes reményben, 
hogy oktató úr, a' n.t. esp. várokozásának meg-
felelend. Nincs is semmi kétségünk abban, inkább 
közösen örvendünk, hogy uraságodat ezentúl ren-
des oktatónknak nevezhetjük. Midőn tehát nekem 
uraságodat az egész esperesség nevében van 
szerencsém üdvözleni, — ugyanannak meghagyá-
sából 's nevében ünnepélyesen kinevezem nt. 
Bloch Móricz urat békési esperességi főiskolánk 
rendes oktatójának; kérvén ö szent felségéi, hogy 
uraságodat a' szép tudományoknak ez esperes-
ségünkben, 's egész szeretett hazánkbani felvi-
rágoztatására 's így az igazság és Isten országa 



terjesztésére, az egész erderateljes oktatói karral 
együtt, sokáig éltesse! 

Közli J a n c s o v i c s I s t v á n , 
szarvasi ev. lelkész. 

Alsó-baranya 's bácsi egyházmegye 
gyiUese. 

Jun. 3-ik 's következő napjain sz. László-, 
drávántúli egyházban tartatott közgyűlésünk né -
hány nevezetesebb tárgyát ime közlöm: 1) Tek. 
világi elnökünk szokott-jelességü megnyitóbeszé-
dében tanácskozásbani részvétre hívott fel minden 
jelenlevőt, emlékeztetvén a' t. közgyűlést, mikép 
e* megye, melly a'nyilvánosságot tettleg pártolta 
sok év előtt i s , mikor még annak eszméje olly 
általános elterjedésnek nem örvendhetett, annak 
most is barátja; az elnökség pedig a'józan oppo-
sitiot nemcsak nem roszalja, sőt inkább azt — mint 
az igazság kifejtésének hatalmas tényezőjét — 
óhajtja.- Különösen kivánta a' közgyűlés figyelmét 
a' nevelésre függeszteni, 's iskoláinkra, mellyekért 
ugyan — ha honunkban keresünk hasonlítást — 
nincs okunk pirulni: de ez inkább ernyedetlen 
szorgalomra 's őrködésre, mint hanyagságra v e -
zéreljen; hogy, kik eddig iskoláinkkal méltán di-
csekedtünk , az ébredő kor hatalmas mozgalmai 
közt is, elsőbb küzdök soraiban törekedjünk a 'nép 
nevelésére, melly a' hon virágoztatásának legerő-
sebb emeltyűje. Vajha lelkes szavai viszhangot 
ébresztenének azok keblében, kik a" nevelés szent 
ügyét kezelni kötelesek! vajha tanítói tanakodá-
sok 's könyvtárak 'stb. létesülése is lenne e red-
ménye pusztába nem hangzandó szavainak! — 
2 ) Aljegyzővé általános szavazattöbbséggel vá-
lasztatott t. Újlaki Sámuel pacséri lelkész úr; föl-
eskettetvén, döntő szavazattal bírandó széket fog-
lalt: pénztárnoki hivatalra pedig, szinte általános 
többséggel, n.t. Szappanos László daróczi lelkész 
úr. — 3) Az eddig is tisztán kezelt, de az új 
pénztárnoknak kellő szabatosság, külalak 's tiszta 
átnézhetöség nélkül átadatott pénztári számadások 
rendbe-igazgatása 's általában a' pénztár-kezelés 
helyesebb rendezése tárgyában tek. elnökünk 
épen olly nyomadékos és üdvös buzgalmat tanú-
síta, minőt egykor a'kerületi pénztár körül. — 4 ) 
Iskolavizsgálók közöl a' jelenlevők hivatalukban 
való pontos eljárásra föleskettettek. A' jelen nem 
levők n.t. föesperes és főjegyző uraknál kötelez-
tetvén letenni az esküt, az utóbbi által készíttetett 
formula szerint, melly a' rokontárgyakban mun-
káló ker. választmánynak figyelmébe ajánltatni 
rendeltetett. — 5) A* tisztújítás tárgyában beada-
tolt véleményeik az egyházaknak fölolvastattak. 
Egyházmegyénk többsége az e' mellett 's ellene 
felhozatni szokott erősségeket jól ismeri: azonban 
ellene nyilatkozik, mert míg az erősségek csak-
nem egyenlő sulylyal állanak szemközt: tanácso-
sabbnak véli az eddigi gyakorlatot, — mellynek 

leginkább áldásait élvezte — megtartani, mint oly-
lyanért cserélni, mellynek — nem tudni — áldá-
sait éreznök-e nagyobb mértékben, vagy csapá-
sait! az elöregült 's haszonvehetlenné vált t iszt-
viselők szerénységéről hinni szeretvén, hogy 
önkényt kérendik a' fölmentetést. — 6) A* papi 
jelöltek vizsgálata tárgyában készült ker. választ-
mányi munkálatot a' közgyűlés tárgyalván, benne 
Tőként a' kétszeri vizsgáitatást nem hagyja hely-
ben, nemcsak physicai terheltetése miatt a' kü-
lönben is szegény jelölteknek, hanem, főként, 
mert a' káplán-képességi vizsgálat kiállása után 
vagy fölszenteltetik az illető egyén, vagy nem. 
Ha föl , 's a' papképességi vizsgálatkor nem üt 
mértéket és elbocsáttatik, mit tegyen? örökre 
papi segéd maradjon-e? vagy magát más élet-
módra adja ? Puseyismusra nem hajlunk, de föl-
szentelt (ordinált) papból lett csizmadiával nem 
örömest dolgoztatnánk. Ha föl nem szenteltetik 
— mi javalhatóbb — az elnyomorult főnöknek 
teljesen segéde nem lehet. Egyházmegyénk egy, 
de szigorú vizsgálatot óhajt , kihagyván abból is 
a' papi hivatalra szorosabb értelemben nem ta r -
tozó tudományokat. Különben a papok szorgalma 
föntartására 's folytonos müvelődésökre, munká-
lataik egyszeri bekérésénél sükeresebbeknek vél-
nök a1 tanakodásokat s a'tudományok magvait — 
papi könyvtárakat. — 7) Szerém megyében fek-
vő Tardincza leány-egyház küldöttei panaszkod-
tak, hogy a1 r.katholikusokéval egy kerítésben 
levő, de megyével elválasztott temetőjükből a* 
helybeli kath. lelkész kedveseik sírja fölé ültetett 
fáikat kivagdaltatván, saját használatára fordította. 
Meghagyatott, nem bigott idegenkedésből, hanem 
hasonló összeütközés kikerülhetése végett, hogy 
temetőjüket árokkal különözzék el. Templomépí-
tésre nézve pedig — bár azt nekik tek. Szerém-
megye megengedte —oda utasíttattak, hogy v á r -
nák meg, míg a' társországok a' kor szellemét 
megértvén, talán nem sokára igyekezni fognak, 
vallásunk nyomása helyett fölfogni 's oltalmazni 
annak méltányos igényeit. Addig is pedig tágas 
iskolaház építésére buzdíttattak. - 8) Üres állo-
mások nem voltak; egyházmegyénk pedig nem 
levén barátja a' pap- 's tanító-cserélgetésnek: a' 
kevés egyenetlenséget inkább csöndes békéltetés 
utján intézte el, mint a" migráltatások csömörletes 
rendszere által. A c h G e d e o n . 

Felső-Szabolcsból* 
Egyh.megyei gyűlésünk tartatott N.-Kállóban 

a' megye teremében junius 10—12. A' világi 
részről csak két ülnök volt je len; a' távollevők 
közöl két tag elmaradása okát levélben tudatta, 
de egyiknek oka helytelennek találtatván, egy 
más tag pedig levelet sem küldvén: e' kettő-
nek elmaradása, mint első izbeni múlatás, j e g y -
zőkönyvbe vitetett. Hogy e' mi szabályunk, 



— melly szerint a ' háromszor helyes ok nélkül 
mulató, 's gyűlés idejét ki nem tartó hivatalnokok 
lemondok gyanánt vétetnek - gyöngédlelen, k i -
vált ott, hol becsületnél egyéb fizetés nincs, azt 
mi megismer jük: de hát csak tűrnünk kellett vol-
na örökké ama káros hanyagságot , melly már 
annyira nöl t , hogy volt gyűlésünk, mellyben a' 
világi hivatalnokok közöl egy sem jelenék meg, 
sem elmaradása okát levélben nem tudatta? Vala -
mit minden eset re kelle t ennünk , 's ezt láttuk 
l egcé l sze rűbbnek , mellyröl ugyan jobbért mi t ü s -
tént szívesen lemondunk. — 1) Olvastatott az e . -
kerületi iskolai választmánynak elemi fi- és l e á n y -
tanodákat illető t an t e rve , inellyet már ezelőtt 
három évvel lapunkban egész terjedelmében lát-
hattunk. Ki vádoljon aztán bennünket a' r o h a n -
va-haladásról? — 2 ) Fésös András e.kerületi fő -
jegyzőnknek országgyűlési papsága ideje alatt a1 

helyettess ég K. Tóth Mihályra bízatván, most t u -
dósíttatunk , miként ő e ' megbízatásnak igen d i -
cséretesen telt eleget. Egymásra néztünk, n é -
melly arczon egy neme ama csalfa mosolynak 
villant át, melly mutatkozni szokott, midőn az e m -
ber többet ér t , mint a* mennyi nyilvánosan monda-
tik. De hát vo l t - e valakinek már előre is kétsége 
abban , hogy K. Tóth Mihály e' hivatalt nem a' 
legdicséretesebben viendi, annyival inkább most, 
midőn esze és tolla ügyességének minden e g y -
házmegye annyi tanúbizonyságát b i r j a? vagy hála 
kifejezése ez a ' kerület részéről? Akármi , de 
egyházmegyénk felírást határzott , hogy máskor 
iltyen gyámkodást-mutató ajánlatokkal mi nem 
óhajtunk szerencsésíttetni. — 3 ) Van kerületünk-
nek egy szabálya , miszerint azon egyházban , 
melly paphivásról nem gondoskodik, az egyh .me-
gyei szék utasíttatik papot rendelni. Már egyszer 
megjártuk e ' szabálylyal , a ' gyűlésünkön meg 
sem jelenő M . . . ba papot r e n d e l v é n , mert a ' 
kerület az egyház kér té re más papot adott, 's a ' 
mienket egy évig hivatal nélkül hagyta . Most i s -
mét illyformán jár tuk meg Szent-Mártonnal . Az 
egyház 3 együgyű embertől beküld mult gyű l é -
sünkre e g y folyamodványt, mellyben káplánt kér 
egy évre az elhunyt pap özvegye mellé, kérelme 
inegtagadtatása ese tére szabad paphivási jogát 
magának fen ta r tván , tehát magának és így e' 3 
emberre nem bizza. Kérelme megtagadtatott , mint 
szabályunkba ütköző , mert itt megüresült helyre 
rendes pap és nem káplán szokott adatni, ki az 
özvegynek harmadot fizet. Papot kelle tehát itt is 
adnunk, és nem a' 3 ember hívását megerős í te -
nünk, kik ténynyel bizonyíták be, hogy csak m a -
gok oktából kapkodnak pap u t án , a ' mennyiben 
estve egyet , reggel pedig mást hittak, a' postrema 
mformatio a1 prímánál közelebbről és igy hatha-
tósabban működvén. Ekként az egyház paphivás-
ról nem gondoskodván 's a' várásra idő nem levén, 
rendeltünk oda egy közméltánylalban álló papot, 
kit csak makacskodásból lehet örömmel nem f o -

gadni. Az egyház megtudván e ' rendeletet, m a -
kacskodott s irá esperes urnák, hogy a' rendelt 
papot be nem viszi, hanem mást hí. Az ügy k e -
rületre m e g y , ott fe lvé te t ik , 's csak a' l e g e g y -
szerűbben a' mi rendeletünk megszüntettetik, az 
egyháznak az általa hívott pap megadatván. T i s z -
telt egyházkerü le t ! nem a' magam, de az egész 
gyűlés érzelmét fejezem ki, ha nyilvánítom e ' b i -
ráskodássali keserű elégedetlenségünket. Ha o l y -
lyan szabályt hozott , mellyel életbe léptetni nem 
kíván, tehát semmisítse azt. Még most — k e g y e -
letből — csak kisebbségben maradt azon indítvány, 
hogy esperesünk többé végre ne hajtsa a ' k e r ü -
letnek mienket felforgató határzatait , míg a' g y ű -
lést össze nem híja . . . . de illyes tények rövid 
időn meggyüjtenék annak a' többséget. — R e c t o -
r o k , kántorok, orgonisták, egyházfiak helytartó 
tanács utján tisztesbeknek jelentetnek ki, a ' g o n d -
nokok feledségből kihagyattak, kerületünk ezeket 
is besoroztatnikéri . — 5 ) „ S z . biblia ismertetése4 ' 
czimű és 2 0 v.kros könyvecske, irva Zákány o k -
tató úrtól, a' népiskoláknak megszerzés vége i t 
ajánltatik. — 6 ) Világi ülnökségre a ' bejött 8 8 
szavazat általános többségét senki meg nem n y e r -
vén: Elek Mihály, és még a' két , egyenlő-számú 
szavazatot nyert Bönis Sámuel és Somosy Ignác* 
ujabb szavazásra tűzetnek ki. Mi ugyan m e g v a -
gyunk akadva ezekkel a választásokkal, soha k i 
nem tudunk belőlök vergődni. Lám! apáink e ' 
részben gyorsabban haladtak, viszonyos többség-
gel is beérvén : de azért meg ne csaljon a ' kül-
szín 's az általános többség nagy elvét a ' bajér t 
fel ne adjuk. Haszna lesz e ' ba jnak! mert nem 
sokára ez is egy sürgető ok lesz, élő képviseletté 
változtatni a' pecsétes szavazatokat. — 7 ) Papi 
ülnökségre általános többséget nyervén Tót József 
berezeli p a p , feleskettetett . E g y ifjú a ' tisztes 
őszfök sorában, ki magára a ' pap i hivatalra is csak 
1842-ben eskettetek, székfoglaló rövid b e s z é d é -
ben előadá a ' f ő b b e lvehe t , mellyeknek é l e t b e -
léptetésökért eddig küzdött , és ezután küzdend, 
mellyek: a' teljes nyilvánosság, a' képviselet és 
tisztújítás. Magához következetesen hivatalát csak 
3 év re vállalá, akkor azt szavazat alá bocsátandó. 
Ki ne éljenezte volna meg?! — 8 ) Bodnár Gábor 
és Soltész Gedeon aljegyzők szinte nyilatkoztak, 
hivatalukat csak 3 évre vállalni. — 9 ) Vég Jó-
zsef egyházmegyei papi ü lnök-és pénztárnoknak 
mindkét hivataláról lemondó levele olvastatott. 
Lemondása oka i : a ' holtig hivatalkodás he ly te le -
n í t é se , i f j abb- 's erösbek fe l lépendése , a ' kor 
igényeinek meg nem felelhetés, végre szemeinek 
gyengesége Pénztárnoksági lemondása e l fogad-
tatván, helyébe közakarattal Soltész Gedeon v á -
lasztatott: de ülnöksége folytatására a ' s z e r é n y *s 
így annál é rdemesb férí iu, egyetlen szó ellen-
mondás nélkül , sőt épen ifjú papok sürge tésére , 
ujolag felkéretni határoztatott. — 10) Beadván 
részletes tervét a ' választmány az állandó gyűlés -



tartás iránt, egészben elfogadtatott. Jövedelem-
forrásai: a) az egyházak osztályszerü fizetése: 
évenként az első osztályú 2 vft. b) A' hivatalba 
lépő űj papok fizetése, első osztályú 40 vft. c) 
Templomi kihirdetés. E' két utolsó forrás, szerin-
tem, elhagyandó lenne; elseje azért, mert— hogy 
egyszerre fejére üssek a' szegnek — nem igaz-
ságos; másodika azér t , mert ez az egész prote-
stáns alamizsna-zsaroló koldus rendszer, — melly 
a' helyett, hogy a' szivet a' ker. jólékonyságra 
édesgetné 's így a' föczél szerint nemesítené, in-
kább a' legvalódibb szükség iránt is elhidegíti, 
megfásítja, — minél előbb elvetendő 's becsüle-
tesb módon pótolandó. — 11) A' népiskolai fe l-
ügyelés iránt beadott 's már e' Lapban is közlött 
szakasznoksági terv életbe léptetése ugy rendel-
tetik megkezdetni, hogy minden szakaszban a' 
legnépesb egyház papja szólítsa föl a' többi egy-
házakat szakasznok-választásra, ki aztán ha meg-
választatik, szót se várjon, csak induljon Isten ne-
vében szent czéljára. — 12) A' papi ingó javak 
biztosítása iránt beadott terve Bodnár Gábornak, 
választmány állal megvizsgáltatván 's némileg 
módosíttatván, most elfogadtatott, ö maga válasz-
tatván a' terv szerint megkívántató testületnek 
elnökévé. Sarkpontjai a' tervnek: tagai csak pa-
pok, ha t.i. tanítók vagy mások is nem állnak bele. 
A' javak becsára feljegyeztetik, 's fizetés csak 
akkor kívántatik, ha tűzkár történt, 's akkor a' 
becsár irányában. Hogy rögtön adathassék segély 
a'kárvallottnak, 's ne legyen kénytelen azt várni, 
míg a' kivetendett öszveg begyül, az elnök — ha 
mindjárt kölcsönözné is — egy pár száz forint-
adásról gondoskodni köteles stb. A' terv után csak 
egy kérdést vetek. Nem volna-e czélszerübb, ha 
illyes valami, nem egyházmegyeileg, hanem egy-
házkerületileg állíttatnék fe l? 13) A' számadások 
megtörténvén, egyházmegyei pénztárunk áll 926 
ft 16 krból, özvegyi pénztárunk 5106 ft 33 krból 
váltóban. Ez utóbbira nézve most azon határozat 
tétetett, hogy eddigi évenkénti fizetésünket ezüst-
ben adandjnk, így az özvegyek's árvák is ezüst-
ben kapandják évi díjokat. 

Tractákról én soha sem írtam még egy betűt 
sem, mert azok előttem apróságok: de most a1 

dolognak más színe van , a' mennyiben némileg 
az is mutatja, mint fogadtak bennünket a* megye 
urai saját teremökben. Tehát írhatom, hogy egyik 
nap egyik, másik nap másik alispánéi voltunk, a' 
harmadik napot pedig befejezte Jármy Dénes v i -
lági ülnökünk egy víg ebéddel a' harangodi fü r -
dőben. Egy szóval: sokáig éljen az állandó gyű-
lés ! T ó t P é t e r 

I s k o 1 a-ii g y : 
Tiszti utasitás elemi ev Isk. látoga-
tóinak a' kemenesali e.vidékben. 

E' Lapban , mellyet ugy is tekinthetni, mint 
egyh. és isk. éltünkben hibáink és erényeink ro^ 

vástábláját, emeltetett már szó a' tiszti egyházla-
togatás , vagy inkább csak a' mostani eljárásnak 
czélszerütlensége ellen; de csak amúgy melles-
leg, és ez ügy külön tárgyalás alá még nem volt 
véve senkitől. Ellenben az iskolák látogatására 
nézve nemcsak semmi gáncsoló szózat nem hal -
latszott, söt az több helyen siirgetletelt, és hová-
tovább gyakorlatba is vétetik mindenfelé; mint-
hogy általán üdvesnek és az ünnepélyes exame-
neknél véghetetlenül hasznosabbnak tapasztalta-
tik. Dicsö-emlékü II. József császár idejében 
szinte legfensőbb helyről voltak rendelve iskola-
látogatók ; nekik az 1789. novemb. 25. kel tés 
4454/',<mo számú IntTmátumban külön tiszti utasí-
tás is adatván. Ertem pedig itten az iskolaláto-
gatás alatt nem az esperesi eljárását a' minden 
megyéjebeli iskoláknak, (mi elég, ha az ujdon 
választolt esperes által hivatalának első évében 
egyszer és főleg az egyházak terheltetése okáért 
nem évenként teljesíttetik) hanem azon gyakor-
latot, melly szerint az esperesi gyűlésekből r en-
delt és felhatalmazott bizonyos lelkészek, — ha 
lehel, világi urakkal párosan, — körpapok vagy 
dékánok czime alatt kiküldetnek, hogy meghatá-
rozó! t-számu iskolákat évenként látogassanak és 
körutjokról a' gyűlésre írásba-foglalt tudósilá:rt 
adjanak. Hlyen iskolalátogatás divatozik Keme-
nesalatt már 12 év óta. Mivel pedig a' tudó-
sítások igen különbözően és hiányosan folytak be: 
tehát e' baj orvoslása végeit az esperesség gon-
doskodott egy olly tiszti utasításról, melly minden 
tudni és tudatni szükségest kimerítsen, és önal-
kalmazásul látogatóknak, iskolatanitóknak kezök-
ben legyen. Ezt közöljük immár itten, netalán 
más esperesi e.vidékekben is használhatót. Meg-
jegyezzük még, hogy az esperesség megbízásá-
ból és helybenhagyása mellett e' tiszti utasítás fo-
galmazása ugyanazon férfiúnak müve,ki fogalmazta 
az e.kerületi nyugintézet szabályait, és a' kerületi 
levéltárnak száz v. cz. ft. jutalommal megtisztelt 
elenchusát; ki a' superintendentialis ágendát és az 
egyházi rendszert kidolgozni segítette, és a' ki nyo-
másban is megjelent számos munkái sorában legkö-
zelebb e' Lapban a1 gyarló perikopai rendszernek 
eltörlesztését olly alaposan indítványozta. A' 
tiszti utasítás immár imigyen következik: 

1. § . A' látogatók körutjokat az iskolai f o -
lyam bármelly hónapában tehetik ugyan: de te -
gyék mindenkor csendességben, érkezésöket s e -
hol előre nem tudatván. Megérkezvén pedig, ma-
guk mellé veendik a' helybeli lelkészt és felügye-
lőt (vagy gondnokot). 

2 §. Látogatásuk feladata kizárólag az isko-
lai nevelésre ügyelés levén, ugyan e' néző pont-
ból vizsgálandják: a' tanítót magát, iskoláját, ok-
tatási rendszerét, a' fenyítéket, tanítványait, ezek-
nek mennyire haladtával együtt. Különösen tehát 

§. A' tanítóknak személyét illetőleg, isme-
retet V é d e n e k magoknak a' felől, vájjon 



egyén ujdon hivatalnok-e azon állomáson, vagy 
már megvisitált elöbbeni. Ha új, mutassa fel tör-
vényes állásának (azaz: oktatóvá activisáltatá-
sának, vagy csak ez egyházba hivattatásának) ok-
levelét; ugy nem különben nyugintézeti szabály-
példányát. Még is mutassa elö az új tanitó: az 
iskolai törvényeket, a' superintendenliális utasí-
tást mesterek számára, melly Iíemenes alatt 1831-
diki oct ben köröltetelt, és a' mellyet Írásban bírni 
minden iskolatanító köteleztetik. Akár új, akár 
elöbbeni a' tanító, mutassa föl továbbá : tanítvá-
nyainak számát és névjegyzékét; iskolai napló-
könyvét; névlajslromát azon gyermekeknek, kik 
iskolára már alkalmasok volnának, de abba szü-
leik által be nem küldetnek; végre oktatási min-
den-nemü eszközeit, hogy a' látogatók meggyő-
ződhessenek, miszerint a' tanító a' szükséges 
ujabb könyvekkel is el van látva. Szükség pedig, 
hogy í'öltalállassék minden iskolatanitónak bírá-
sában : biblia, vagy legalább újtesfamenfom, éne-
kes könyv, bibliai történetek; keresztyén Á - B é -
C - e ; dictomos könyv; Luthernek kis kátéja, és 
azt magyarázó valamelly nagyobb káté; akadé-
miai kézi könyv; confirmálandók kátéja, és kisze-
melgetések, mint az új könyvek olvasásának t a -
núi és gyümölcsei. 

Kinyomozandják a' látogatók azt is, és meg-
jegyzendik, vájjon a' tanító nem hagyogatja-e 
sokat magára az iskolát? Hiedelemmel jeleník-e 
meg 's tartózkodik-e az iskolában? és vájjon 
látogatásuk alkalmával is a' tanítót ben - t a -
lál ták-e? 

Egyébiránt a' tanító az egész látogatás alatt 
szerényen vesztegel, és hacsak nem kérdezte-
tik vagy föl nem szólítíatik, hallgat. — Ha se-
gédtanító van , az is vezettessék fel a' látoga-
tóknak. 

4. §. Most következik az iskola, melly körül 
észbe veendő, vájjon a' szoba czélszerü-e? az 
előbbi látogatás óta történt-e vele valamelly újí-
tás vagy javítás; és bir-e az iskola a' szüksége-
sekkel , mellyek névszerint: biblia, újtestamen-
tom, énekes könyv, akadémiai kézikönyv, fali 
ABC-e, földképek, nagy fekete fatábla szivacscsal 
és krétával, vizes sajtár és ahoz bádogból ivó 
kanna; szépirási minták; a ' leczkerend csinosan 
irva és falra függesztve. Egyszersmind figyelme-
zendnek az iskolai egyéb bútorzatra is (pa-
dokra, asztalokra), ha elegendők és jó karban 
ál lók-e? 

5. §. A' tanítási módszer körül kinyomozan-
dók: van-e osztályozás és provocálás? míg egyik 
osztálylyal a'tanító működik, addig a'másikat mi-
vel és hogyan foglalatoskodtaija; a' gyermekek 
a1 tanokat hogyan tanulják be; írnak-e dictálás 
után i s ? magyaráz is-e a' tanító, vagy csak ta-
nultat, (mit arról vehetni észre, ha a' gyermekek 
értik, a' mit olvasnak és felmondanak)? otthon is 
a' gyermekek valamelly feladott czikket tanul-

nak -e ' s mit, és mennyit; meglarlatik-e híven a' 
Ieczke-rend; mikor vannak szünórák; szerdán és 
szombaton délután tartalik-e éneklés óra? Végre 
téli fűtéshez a' tanulók hordanak-e fát vagy fa-
pénzt adnak az egyház által megvásárlandó bi-
zonyos fa-mennyiséghez; melly ulóbbik mód min-
denütt sürgetendő. 

6. §. A' jó rendre és fenyítékre nézve észre-
veendik: van-e felvigyázó; ki az épen akkor; 
restauráltatik-e, és hogyan; az iskolából kijárká-
lás hogyan történik; a' tanulók nem vonatnak-e 
el az iskolától, és nem használtatnak-e munkákra? 
— jutalomul valamelly megkülönböztetési jelek 
divatoznak-e; a' büntetések miből állanak? A' 
látogatók botot és ferulát (ha hol találnának) 
eltiltandják; testi büntetésre egyedül csak vessző 
engedtetvén meg a' tanítónak. 

7. §. A' tanítványok látogatása körül figye-
lembe veendők: 1) Vannak-e ellátva a' szüksé-
ges tanulási szerekkel, minők p. o. újtestamentom, 
énekes könyv, bibliai történetek, ujabbnemü A B 
C-éskönyv; keresztyén A B C e; Luther kis ká-
téja; confirmálandók kátéja (a' nagyobbaknál), 
kötáblácska, lineáló, irótoíl, papiros, téntataríó: 
mind a' mellyek férfiaknál, leányoknál egyiránt 
kérdésbe veendők és felmutatandók. 2 ) Vannak-e 
osztályozva; és a' szerint ülnek e, vagy hogyan? 
3) Vannak-e köztök katholikusok, reformátusok, 
zsidók? 4 ) Kik azon szegény gyermekek, kiket a' 
tanító ingyen oktat? 5 ) Találtatik-e kitünő-talen-
tomu és ékes-író? 6) Illő koruak-e vagy aprók és 
csak kisdedovó-intézelbe valók? 7) Mikor áll be 
az iskolai folyam egészen? 8) Külsejükre nézve 
annak rendén találtatnak-e? 

8. §. Ezek elöbocsáttalása után következtetik 
immár a' látogatók a ' vizsgálatot: olvasásban, 
Írásban, számvetésben, éneklésben, bibliai histó-
riában, vallástudományban és a' világi tanokban. 
Melly vizsgálásnak gyakorlatát, mint hosszadal-
mast, készakarva nem adjuk itt részletesen; függ-
vén az minden-egy látogatónak szabad tetszésétől 
és belátásától. De általán ismeretet vegyenek és 
adjanak a' látogatók, bármi ide-vágó üdves újí-
tást és elöhaladásnak nyomait tapasztalandnak is 
körutjokban; valamint arról is, vájjon a' tavalyi 
észrevételek (ha tétettek) foganatosultak-e vagy 
nem? A' világi tanokból teendő vizsgálást itten 
az iskolatanítónak magának is állalengedhetik, 
hogy modora és szava felöl ítéletet tehessenek. 

9. Még kiterjesztendik gondjukat a' láto-
gatók a' szülékre i s , nyomozván felölök: vájjon 
járatják-e alkalmas-koru minden gyermekeiket 
iskolába, és hány évekig, nem mulasztalnak-e 
velők sok órákat; nem fogják-e ki őket tavaszon, 
examen előtt; és a1 tanítási díjt megfizetik-e 
pontosan ? 

10. §. Végre ide mellékel ve ja vallok egy exá-
meni programma-formulát, az egyformaságért jö-
vőre minden iskolatanítóink által megtartandót: 



R e n d s z e r : 
az N.N—i evang. elemi iskolában tanulókkal 

ekkor-ekkor megtartandó nyilvános 
V i z s g|á l a t h o z : 

1, Ay vizsgálati tárgyak rende: 
U -
2, etc. 

II. A' vizsgálandó tanulók névjegyzéke: 
A) J e l e n l e v ő k : 

Férfiak: L e á n y o k : 
1. Gyakorlott olvasók: 

1, 1, 
2, 2 , 
3, a, 

2. Gyengébb olvasók : 
4, 4 , 
5, 5, 
6 , 6, 

3. Betűzök és szótagolók : 
7, T, 
3, 8, 

B) K i m a r a d o t t a k : 
Közli R á h n e r M á t é . 

láöfiyvl^mertelések's-blrálatok: 
1. 

Neues und vollstcindiges Pressburger Gesang-
und Gebetbueh zum Gebrauche bei der ölfentlichen 
Gottesverehrung. Pressburg, 1845. Druck und 
Verlag von Carl Friedrich Wigand. 

A' honi proteslans anyaegyház legközelebb 
ezen új énekes könyvvé, ajándékoztatott meg. A' 
pozsoni ev. presbyterium — mikép az előszóban 
olvassuk, ama bizalomteljes meghagyással tiszte-
ié meg Sztromszky Sámuel főtiszt, superint. ural, 
hogy a'régi, „az istentől gazdag áldással tetézett 
ének- és imakönyv" helyébe ujat szerkesztene, a' 
mellybe mindennemű alkalomra szolgálandó éne-
kek és imák vétetnének fel, különösen tekintve a1 

kedveltebb és szebb melódiákat is ! E' felszólítás-
nak engedve 's követve a' becses pozsoni tiszti-
Uus uraknak tanácsát a'fenérintett ének- és ima-
könyv ez év kezdetén jöve napfényre. 

Tán helyén van a' magyarhoni sokféle ének-
és imakönyvekről és liturgiái formulákról néhány 
nézeteimet előadni?—Jóllehet távol vagyok azon 
haszontalan és a' protestantismus szellemével e l -
lenkező igyekezettől, melly mindeneket egyen-
ruhába kiván öltöztetni's ugyanazon alakba önteni 
a' vallásos szertartásokat: de az csak bizonyos, 
hogy a'közös istentiszteletnél használandó ének- és 
imakönyvek annyira fontosak , hogy én, ha r a j -
tam állana , azoknak szerkesztésűket soha egyes 
egyénnek ítéletére nem bíznám, bármilly jeles 
volna is az. Mert a' szent lantok a'hirdetett vagy 
olvasott igénél mélyebben hatnak reánk; sokat 
azok közöl kora gyermekségünkben megtanulunk; 
*s ugy a' belső embernek képeztetésére nagyon 
számba veendő befolyással vannak. Azért is leg-

jközelebb időben, Porosz,-Szász-és Wurtemberg-
országokban e1 tárgyról a' lelki életnek szüksé-
geit mindenfelől átkaroló minden figyelemmel 
folytak a' tanácskozások, 's honunkban is a' re -
formata anyaegyház sorsa e' részben az ágostai 
hitvallásuakénál szerencsésebbnek látszik lenni. 

Miután azonban eldarabolt egyházi kormány-
zatunknál fogva e* részbeni közintézkedés nem is 
reménylhetö, 's az unió és zsinat háttérbe látsza-
nak inkább vonulni: tehát a' pozsoni presbyterium 
törekvése dicséretre méltó, egy új énekes-köny v -
rőli gondoskodással bízván meg a* főtiszt, super-
intendens urat, és igenis nagy köszönettel veendő 
tőle, mihelyt az énekek és imák gyűjteménye oly-
lyan, hogy a1 protestáns anyaegyház czéljainak 
megfelel; mi csak akkor gondolható, ha annak 
alapjával, melly az Isten igéje marad és lesz mind-
örökké, tökéletesen megegyez. — A' mint ezt na-
gyobb vagy kisebb mértékben feltaláljuk: ugy ha-
tároztatik meg aztán a* könyvnek becse is. — E' 
szövétnek után indulva, lássuk, az előbeszédet is 
vizsgálva, ez új ének- és imakönyvet. 

Az élőbeszédben mindjárt az állítatik, hogy az 
ihletesb versezés (bessere Dichtkunst) még csak 
1788. évben kezdődött a' németek közt! Egye t -
értek szerzővel, ha itt a' profán verselésről szól: 
de szent énekeinkre nézve ellene-mondok ; mert 
legerőteljesebb énekeink, mellyekkel a' minden 
országbani protestánsok örömmel dicsekszenek, 
sokkal régibb kornak és nemnek lelki szülemé-
nyei , hogysem azon hitsorvadozásbani idősza-
kasznak, mellyre superintendens úr hivatkozik. 
Ezek többnyire rideg moralizáló szellemben irat-
vák és elégtelenek a1 belső embernek megújítá-
sára, mivel dogma nélkül, az erkölcs tápanyaga 
nélkül, szűkölködnek. Csak olvassuk a1 sok elféle 
énekeket: Wider den Geiz, Neid, Trunksucht,— 
Menschenwürde 'stb. 's általában ollyanoknak ta-
láljuk azokat, a' mellyek a' keresztyén isteni tisz-
teletnek főczéljaite' nemben elö nem segítik. „Die 
Dichtkunst, — azt jegyzi meg bölcsen egy tudós, 
— ging allerdings in Schiller und Göthe über Lu-
ther und Gerhardt hinaus: aber Kirehenlieder fiir 
die Kirche werden sich immer nur in der Art Lu-
thers und Gerhardts und nicht in der von Schillers 
Gedichten oder Göthes Faust eignen." 

Legyen az ének szent hymnus, melly lelkün-
ket az áhítatosság szárnyain az egekig ragadja 's 
azt felsőbb igazságokkal foglalatoskodtatja, nem 
pedig versekbe szorított mindennapi dolgok, mely-
lyek inkább tanítás mezejére valók. — Ha már az 
efféle hymnusokhoz egy, az Isten igéje erejével 
áthatott, szent beszéd és ima köttetnek: bizonyos, 
hogy templomaink üresen nem maradandnak, 's 
hogy minden lélek, ki tudja a'Krisztusbani hivat-
tatását, épíilni fog azzal inkább, hogysem akár-
minö zenével 's fényes szertartásokkal egybekö-
tött isteni tisztelettel. Fájdalommal tekintjük azért 
ama szerencsétlen majmolást is, melly szerint sá-



toros-ünnepeken, néhány szabad kir. városokban, 
a' pr. templomokban mind az ének, mind a' predi-
kátzió közben, dobszó, síp, 's affélék hallatnak, 's 
ha illy az Űr parancsolatával egyenesen ellenkező 
szokásokról le nem mondunk: bizonyára az uniót 
elö nem segítjük! 

A' pozsoni űj énekes-könyv szerzője annyi-
ban már vádolandó , hogy gyűjteményébe olly 
énekeket vett fel, mellyek a' szent Írásnak nyil-
vános tanaival ellentétben vannak, 's a' protestáns 
anyaegyház sarktanának felfogását fogalomzava-
rólag nehezítik! 
A 220 szám alatti éneknek 4—ik versében ezeket 
olvassuk; 

Auch ich von edlen That?n ruh' 

Auch Huh verdiene} TIerr l wie Du! 
Ez még is csak sok! 

A' 426-dik ének: 
Darum pcheu nicht Satans Macht, 
lhn hat Christus überwunden, 
Und in e ine e w ' g e Nacht, 
Ist sein Reich dahingeschwunden t 

E' vers két utolsó sora merőben bibliátlan. 2 Kor. 
4: 4. - Eféz. 6: 11. — 1. Pét. 5: 8. - Jak. 4: 7. 

Az 506-dik énekben „Glaube an die Mensch-
heit" — felirat alatt az 5ik versben azt olvassuk: 

W e r an Menschenkraft verzagt, 

És. 59: 4. — Jerem. 17: 5. - 2. Kor. 3: 5. 6. 
Az egyébiránt gyönyörű 477. énekben csak 

az a' megfoghatlan, mikép hagyhatá m e g s z e r -
kesztő e' kifejezést: 

„ lm Demuthsthale l iegt 
Des hei l . Geistes Grab." 

holott a' 221. szám alatti, Frank Salamontól szár-
mazott, ének eredetiségéből majdnem egészen 
kivetkőztetett. 

De lássuk már az imádságokat is. 
Itt, megvallom, néhány feliratban nagyon meg-

ütköztem, p. o. 
1. Gebete an minder festlichen T a g é n . — 
2 . Gebete am T o d t e n f e s l e . 'stb. 

Hol van már a' honi prot. anyaegyházban „holtak 
emlékünnepe?" Tudtomra mi a1 holtakért nem 
imádkozunk, sem nem áldozunk, sem gyertyákat 
nem gyujtunk. Ez, megvalljuk, nagyon puseyita-
szagú! Aztán a' mondat: 

Höhrer Geister Slimmen Irösten 
Alle Müden nah und fern! — 

Mi egy szent lelket tudunk, kit az Úr Jézus 
vigasztalónknak igért és ad: de a' „höhre Geister 
Stimmen-röl szeretnénk oktatást venni. 

Az 58. lapon e* felirat alatt: „Gebetam Berg-
opferfeste" ezeket olvassuk: Gründe den Wohl-
stand der Gruben immer fester , welche bisher 
deine wohlthuende Güte so reichlieh erfuhren 
Gebei am Charfreitag. Ez egyike a' legsilányabb 
imáknak, mellyekben, ha csak az ünnepi napot 
vesszük is tekintetbe, ugyancsak helyén lett 
volna egy kis dogmatikai elbeszélés. — Azután 

Erquickend sind die Augenblicke , 
Die nun sein Leib im Grab geüieszt, — 

Ennek elöltem semmi józan értelme nincsen. 
A' 67. lapon ismét e1 kifejezés: „Deine durch 

ihn gestiftete Religion." 
Ugy látszik, efféle botlásoknak kútfeje abban 

keresendő, hogy a' szerkesztőnek, hivatalos bok-
ros foglalatosságai közt, a'mindenkor kellő figye-
lemre és szigorú vizsgára sem elegendő ideje, 
sem béketűrése és lelki csende nem volt. A' könyv-
nek külsejét illetőleg, csak új dicséretet mondha-
tunk Wigand urnák könyvnyomó-intézetére. 

B. 
2. 

Ajándék, a protestáns iker-egyházak nö-
vendékeinek , a' tapasztalatlan gyermekeknek és 
serdülő ifjaknak 's leányoknak vallásra és erény-
re serkentésül adja tapasztalásban megőszült jó 
barátjok B eliczay Jónás, högyészi ev. pred., 
kemenesali kiszolgált esperes 's tek. Vas megye 
táblabírája. Pápán, a' ref főiskola betűivel 1845. 
90 l. csinos borítékba fűzve 12 k. p. 

Egy szintolly üdvös, mint kellemes jelenet 
irodalmunk mezején, és ifjúság szív- és elme-kép-
zésére czélzó könyvek egy idő ótai sürü kelet-
kezése; főleg, midőn növendékeinket férfiak k a -
rolják fel, kiket tudomány és tapasztalás egyiránt 
bölcs és tekintélyes tanítóikká avatnak. Illy ked-
ves jelenetül fogadhatjuk a' fenebb czímzett 
könyvecskét is, mellyel a1 nyolczvan éves ősz, 
életestéjén is ifjú szellemmel munkás Beliczay 
ajándékozá meg iker-egyházaink növendékeit. A' 
jeles könyvnek tartalma e' követkevő: 

I. Vallás. 3 — 9 lapig, hitre, szeretetre, r e -
ményre gerjesztő, 's ifjainkkal a 'val lás t , mint 
leghívebb őrangyalt, megszerettető's követni buz-
dító magasztos versezet. 

II. Szép élet 9—29. Szózat 1) az ifjakhoz, 
kik a' költői könnyűséggel folyó 's öt szakaszra 
osztott versekben a' munkásságra, takarékosság-
ra, illedelmes viseletre, jótékonyságra sat. földi 's 
mennyei jutalommal biztatólag komolyan serken-
tetnek ; 2) a leányokhoz, kik hasonlag öt-szakaszu 
versekben a' szülék tiszteletére intetnek, a' valódi 
szépségre, a* lélek szépségére és szív jóságára em-
lékeztetnek; vallásosságra, munkásságra, ügyes-
ségre, gondosságra, a' hiúság elkerülésére, ellen-
ben az ártatlanság megőrzésére megható képekben 
buzdíttatnak. Ismertető óhajtja, hogy a' szép élet 
ezen hü és gyönyörű rajzát, ifjaink és leányaink 
gyakorta megtekintvén, szüntelen szemök előtt 
tartsák, nem felejtvén, hogy üdvöket óhajtó, lep-
lezetlen-keblü öszbarátjoknak szivéből fakadtak a' 
komoly erkölcsi intések, így végezvén szózatát: 

Midőn e ' sorokat írtam , 
Örömömben többször sírtam. 

A' szózatot egy komoly versezet zárja be az 
elfajult ifjakhoz. 

III. Napraforgó, 2 9 - 3 9 ; kérdésekben és f e -
Jeletekbeni erkölcsi oktatás, buzdító, ifjainkat az 
ismeretek, főleg a' vallásbeli igazságok szerzé-
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s é r e , hogy miként a' czimül példázólag használt 
növény mindig a1 nap felé, ugy ök is az igazság 
napja — Jézus — felé legyenek mindenkor 
fordulva. 

IV. Italok, 39—48, erkölcsi oktatás J íé rdé-
sekben és feleletekben bor- 's pálinka- ital ellen. 
Megismertetnek ajánlólag a'mértékleti egyletek is. 

V. An ember, mint minden teremtések czélja, 
48 — 56, versekben. A' természet e'hű és kedé-
lyes rajzában az emberi méltóság képe ragyog 
elénkbe, mellyet lehetlen megtekintenünk a' nélkül 
hogy nemes Önbecsülésre ne hevülnénk, 

Látván, hogy a' mi létez 's él 
Mind e s z k ö z 'a csak az ember e z é t . 

VI. Tavaszi énekek, 56 — 60, az élet szavában 
virágzó ifjúság számára. A' három remek énekek 
melódiákra is alkalmazvák. 

VII. Erkölcsi mesék, 60 — 68, mellyek közt 
az atya és gyermeke közti nyájas párbeszéd 
szintolly tanulságos, mint mulattató. 

VIII. Keresztyén és biblia, 68—72, serken-
tés a' szent irás olvasására, versekben. 

IX. Szellemi csemegék. 1) Némelly lángeszű 
's jó gyermekeknek, fiaknak és leányoknak ritka 
példája. 2 ) A' hót kérések. 3) Apostoli vallásté-
tel. 4 ) A' tíz parancsolat. 5) A* hitlenség hőse. 
6 ) Aprólékok, erkölcsi intéseket tartalmazó rö-
videbb versezetek. — Vallás és erény, e' két 
fenséges tárgyra vonatkozik a' könyv minden sora 
Nyelve csinos, egyszerű és hatályos; a* versek 
költői könnyűséggel folyók, szerző a' rímekben 
remekelt, a' nélkül, hogy a' gondolat természelhü 
folyamát és szépségét minden sorbani kéttagú rí-
meinek feláldozta volna. — Ismertető nem kétke-
dik, azokon kivül, kiknek munkáját a' tisztes 
szerző készíté, ajánlani tanítóinknak is, kik a' 
benne foglalt verseket könyvnélkülözésre arany-
leczkékként adhatják fel tanítványaiknak, az „Ita 
lok" czimü czikket pedig az egészség-tannál üd-
vösen használhatják. Tekintve a' könyv belbecsét 
és a'csinos kiállításhoz aránylag csekély árát, azt 
ittéiíán ajándéknak mondhatjuk 's érte a' tisztes 
szerzőnek, — ki hajlott korának gyengültsége 
miatt lelkes szónoklataival híveit — ezek közsaj-
nálatára — többé nem építhetvén, hattyuszóza-
tait az ifjúságnak mondja el — ez méltó hálával 
tartozik. K a r s a y S á n d o r . 

3. 
Minden válogatás nélkül, ugy, a' mint elöltem 

fekszenek, keresztül megyek röviden egyházi éle-
tünk mezején feltűnt azon legújabb könyvecské-
ken, mellyek hozzám jutottak. 

a) Kalchbrenner Károly, ivallendorfi lelkész 
Szepesben, egy idő óta az esztendő utolsó estvé-
jén isteni tiszteletet szokott tartani, melly alka 
lommal kötött beszédet intéz hallgatóihoz. Én, ki 
a' puseyismust nem szoktam kiterjeszteni egész a 
reverendáig, mellyben a' protest. lelkészek já r -

nak, vagy azon arany keresztig,mellyet a 'könyv-
kötő bibliánk hátára nyom, épen nem botránko-
zom meg azon, hogy este gyertyavilágnál re -
kesztik be a' hivek az ó-esztendöt. De már azt 
megvárom, hogy az elvek, mellyeket templom-
ban és iskolában és azokon kivül az életben hir-
detünk, ugyancsak tisztán evangyéliomi elvek le-
gyenek ám, most és mindörökké. No hogy Kalch-
brenner űr verseiben, mellyek Abend Andacht 
am Schlusse des Jahres Í8M. czím alatt Kassán 
jelentek meg, puseyisticus elvek volnának, nem 
mondhatnám, sőt vallom és hirdetem, hogy bennök 
jót, buzdítót, vigasztalót, bátorílót igen sokat t a -
láltam. De egyet nem tudok megmagyarázni ma-
gamnak, t.i . azt: Miért kell ennyi jót épen ver-
sekben adnunk a' népnek? Ezen barátságos kér-
désre elvárván a' feleletet, egyébiránt a' versek 
aesthetikai méltatásába nem bocsátkozván, vallom 
és hirdetem, hogy a' bennök foglalt tan és igaz-
ságok megolvasásra, követésre és dicséretre mél-
tók. Azonban — 's ez már megelőzése a' bevá-
randó válasznak — azt hiszem, hogy mindezt a' 
kebelből szabadon 's semmi alaknyüg által nem 
gatoltán ömlő prosában, ha nem jobban — mintén 
hiszem — legalább épen olly jól lehetett volna 
elmondani. 

b) Az én kedves berlini barátom Tóth M lo-
sonczi ref.lelkész,Landerer és Heckenastnál E g y -
házi beszédet adott ki, mellyet a' losonczi evang. 
gyülekezetben a"* felett tartott: Hogyan készíti az 
idő lelke a' jelen nemzedéket közelíteni egymáshoz 
a' Krisztusban? Ma épen fels. királyunknak szü-
letési napja van 's így e' napon örülnie kell min-
den igaz alattvalónak , hogy Isten ő kegyelme a' 
derék királyt, az új vallási törvény magas szente-
lőjét, mindeddig éltette, védte és fedezte. Hailelu-
jah ! — De ha az öröm helyet fog a' szívben, ez 
hajlandó lesz egy kis enyelgésre. Már csak vall-
juk meg hát, édes berlini barátom, hogy mi nagy 
mértékben tévedeztünk 's eddigi beszédeinkben 
részint nagyon is poétisáltunk 's olly magasan 
repdestünk, hogy azok a' szegény hallgatók lát-
csövön nézlek utánunk, részint pedig olly oktatói 
hangon prédikáltunk, mintha csak az egyházi hi-
stória legmystikusabb dogmáját fejtegettük volna. 
Ez a' most említett prédikátzió szép tanúsága an-
nak, hogy az én berlini barátom sokkal jobb útra 
tért 's mindenek felelt hallgatóitól megértetni, 
rájok hatni kivánt. Ezen beszéd egészen nép-
szerű, noha itt-ott a" kathedrai hang és az „ideál"4 

világ képei 's a1 „puseyismus" szörnyei magas-
ban lengő költői pelyhek gyanánt repkednek ben-
ne: de ezek csak épen ugy állnak az egésznek 
népszerű typusához, mint a' szemöcs a' különben 
igazán szép arezhoz. A' berlini és lipcsei facultas 
összeveszni és könyveket írni és két pártra fogna 
oszolni felette, egyik párt, a' szemöcsianusok, azt 
állítván, hogy az érintett szemöcs, a' magát ön-
magával dialektikus ellentélbe hozó, a' Wirklich-



nek teréről a' Alöglichnek országába álcsapongó 
's itt az Anderpsein meghasonlásából Fürsichsein-
ná olvadott terniészeterönek legcsudálatosabb 
gyümölcse, 's így valóságos Wirklicli, de ha 
Wirklich, tehát Vernünftig is, "s ha Vernüní'tig, 
tehát Harmonisch i s , 's ha Harmonisch, tehát 
Schön is; a' másik párt , az anti-szemőcsianusok, 
pedig azt igyekeznének megmutatni, hogy biz az 
még sem szép,'s így épen a1 consequentiát tagad-
nák. Egyébiránt igaza van az én igen tisztelt ba-
rátomnak, hogy soha a' világ annyira el nem lá-
vowlt Krisztustól, mint a' mult század végén 's 
a' jelennek elején; hogy találkozunk ma is világi 
bölcsekkel, kik Jézuson kivül keresik a' felvilágo-
sodást , hogy sok eszély fkalhedra-izü szój , sok 
életrevalóság mutatkozik Krisztus törvénye, a' 
tiszta erkölcsiség mellőzésével, hogy nagy a1 vi-
lág szeretete, melly a' földi jólétért a' mennyeit 
áldozza fel. igaz ellenben az is, hogy időnkben so-
kan, egyesek, mint egész felekezetek, közelítenek 
ismét egymáshoz a' Krisztusban. Csakhogy azon 
fájdalom, meliyet T. barátom azon tünemény f e -
lelt érez , hogy egy felvilágosodott nemzet kebe-
lében új hit felekezet— a ' puseyismus támad, sze-
rintem nem épen olly szívig- és velöig-ható fá j -
dalom. Hiszem és vallom, hogy puseyismus csak 
épen olly névre igen de, lényegére nézve nem 
egészen protest. egyházban keletkezhetett, mily-
lyen az angol high church , hol a1 hierarchia és a' 
püspöki, evangyéliom ellenes, tekintély egész ki-
terjedésében megmaradt. Es épen nem csudálkoz-
nám, ha ezen egyház egészen visszaesnék Ró-
mához, minthogy mutató nomine az még ma is 
valóságos római elveken nyugszik, az egyház 
kormányzására nézve legalább bizonyosan. Hi-
szem és vallom, hogy igazán protestáns-lelkű 
egyházban puseyismustól félni nem lehet, mert ha 
itt a' külsőségekben némellyek Rómával látszanak 
összhangzásban lenni, ez nem onnan származik, 
mivel Róma elvéhez szerelnénk visszamenni: ha-
nem , hogy tán protestáns elveink életbeléptetése 
körül olly alakokat használunk, mellyekben azok 
a1 szívre nagyobb hatást gyakorolhatnának. Innen 
az orgonák a'reform, egyházakban és a1 karéne-
kek müvészetszerübb elrendezése, innen az ujabb 
liturgia a' porosz egyházban 'stb. Végre is az 
áll, mivel T. barátom beszédét végezi: Senki más 
alapot nem tehet le azon kivül, mint o' mi letéte-
tett, melly a' Jézus Krisztus. És nincsen senkiben 
másban üdvesség 'stb. Álljunk ezen alapon, de ne 
csak szóval, ne csak himezve-hámozva, hanem 
egész életünkkel, szilárdan , mindörökké. Isten 
áldja mfg az én berlini barátomat! 

c) Predigt, gehallen am 1-teri Adventsonn-
tage 1844. von Andreas Sztehlo ev. Pfarrer zu 
Dobschau. Lőcse 1845. Egykor egy beszédet 
tartottam, melly tetszett, — 's egy hallgatóm azt 
mondta felöle: Tiszt, úr! már ez ugyan-csak talpra 
esett Yolt ám, akár hol vette azt. Ad vocem, akár 

hol vette azt, szivem dobogni kezdett, mert azt 
hivém, hogy hallgatóm észrevette az általam e l -
követett plágiumot. Csak hamar meggyőződtem 
azonban az ellenkezőről, de az az „akár hol vet-
te" mindig eszembe jut, valahányszor más tollá-
val szeretnék dicsekedni, m i , köztünk legyen 
mondva, néha-néha nálunk papoknál bizony m e g -
történik. Azt mondom Sztehlo urnák is: Uram! 
már ezen beszéde csakugyan talpra esett, akár 
hol vette az úr! Higye el, ad vocem , „akár hol 
vette", nem azt akarom mondani, hogy beszéde 
plágium, hanem csak azt, hogy nekem nagyon 
tetszett. Példái adott nekünk, hogyan kelljen 
evangyeliomszerüleg hirdetnünk az igét. Olvassa 
meg a' nyájas olvasó Luk. 13 ,6 — 9: s meg kell 
vallania, hogy ezen igékből igen szépen hozza ki 
szerző ezen themáját: Der Ruf des Ilerrn an sei-
nen gewissenlosen Bekenner am Anfange ernes 
neuen Kirchenjahres. Aztán kinek ne tessék ezen 
subdivisio 's ki ne érezze, milly egészen a' szö-
veghez tapadt?: Der Rif ist ein vierfacher: 1. Ein 
rührender: ich habe dich gepflegt, habe dir Gu-
tes gethan. 2. Ein beschaemender: du aber hast 
keine Frucht gebracht. 3. Ein erweckender : ich 
lasse dich noch ein Jahr ob du wolllest Frucht 
bringen ? 4. Ein warnender: wo nicht, so sollst 
du abgehauen verdén. A' kidolgozása a r é szek -
nek nagyon kielégítő. Legyen üdvöz a'fiatal szó-
nok az Úr szőlejében! B r a d o w k a , 

ev. lelkész. 

Ü e 9 f 5 1 (H k ö z l e m é n y e k . 
A karczagi reform, gyüleke-

zet egyik papja, Nagy Áron, nincs többé az élők 
között. Könyezve írom e* sorokat, mert ö bará-
tom volt, 's mert nem felejtém még, hogy elköl-
tözése, e' számoló kalmárvilágban, reám nézve 
nagy veszteség. De ez a1 közönségre nem tar to-
zik. A' közönségre csak ennyi tartozik, hogy 
Nagy Aron születelt Solton Pest Pilis és Solt t. e. 
megyében, — tanult Nagy-Körösön, hol senior-
ságot is viselt, — aztán Debreczenbe ment, hol 
praeceptor, zsidónyelvtanító, juratus, conlrascriba 
és senior volt, 's még senior korában mint híres-
neves egyházi szónok a' karczagi ekklézsiától pa-
pul választatott, melly hivatalba csak a' külor-
szági egyetemek látogatása után állott, s abban 
mint tudományosan kiképzett,sok-oldalu müveit-
séggel ékeskedő 's az egyházi szónaklatban so-
kak felelt kitűnő jeles ifjú szolgált Jézus Krisz-
tus hü vitézeként 2 évig, 2 hónapig. Kevéssel 
hivatalba lépése után nőül vevé a' korán elhunyt 
derék (kisújszállási) lelkipásztornak, Dorka illés-
nek, leányát Terézt, de házasi boldogságuk csak 1 
évig 5 hónapig tartott, szélrombolá azt a' halál. 
Sok szenvedésekkel járó, kínos nyavalyák ágyba 
szegezek a' derék ifjút, 's ki naponként sorvadt, 
végre julius 3-dikán Kisújszálláson,tisztelt napá-



nak 's kesergő nejének gyöngéd ápolása közben, 
jobb létre szenderült, élte 30. évében. És elteme-
tök öt ugyancsak Kisújszálláson jul. 5-én, fontosán 
szónokolván fölötte Győri Lajos kisújszállási pap 
e' vezérigéröl: Jól vagyon jámbor és hív szolgám 
stb, — és Helmeczi József madarasi pap. — Béke 
az elhunyt hamvaira! Szenczi F ö r d ö s L a j o s . 

A' felső- lövői ev. iskola kinyit-
t a t á s á n a k ünnepe . Máj. 13-án, pünköst-
k dden, nyittatottfel- 's ajánltatott Istennek,a* min-
d enkegy urának, a' csinos-épületü,egy-emeletes, 
rézzel fedett, igen jól elrendezett, kivül belől alkal-
mas-szerkezetű felső-lövői ev. iskola, sz. énekek-, 
imák-és beszédekkel, több ezer résztvevő hallga-
tók jelenlétében. Az egész ünnepély Isten szép ege 
alatt, a'szabadban, ment véghez. Kezdődött 10 óra 
után énekek zengedezésén ; ének után a' helybeli 
segédlelkészbocsátafel istenhez buzgó imát, rövi-
den, német nyelven; ima után ismét énekeltek; 
éneklés után hallata szózatot a' több mint egy ne-
gyed-évszázados hitbajnok, az evangyéliomnak 
lelkes hirdetője, Wimmer atyánkfia, édes nemzeti 
nyel vünkön,megmagyarázván czélját iskolájuknak, 
mellyet a'vallásosság, nemzetiség tanítók képzése 
és gyermek-nevelésben állapíta meg. Ismét ének 
után szót emelt az új igazgató Kühne, a' test- és 
lélekben ép, erőteljes, szép. mintegy 32 éves 
berlini fiu : szót emelt, melly álrezgett a' szívek 
húrjain, el-annyira, hogy az édes érzelem a' sze-
mek könycsepjeiben mutatkozék. Elmondá, hogy 
megvált szülőitől, elhagyá barátit, búcsút monda 
szülő-földének, hazájának, 's itt áll senkitől nem 
ismertelve, egy idegen nép közt, idegen hazában; 
's mi hozá öt ide? használni az emberiségnek stb. 
Kühne után német nyelven tarta beszédet Wim-
mer újólag, mutogatván: mit tehet az istenbeni 
hit? Midőn két évvel ezelőtt iskolájuk alapkövét 
letevék: bizonytalan jövőnek néztek elébe; de, hála 
az égnek ! — mondá — most áll az épület, még pe-
dig díszben. Átadja intézetét Isten ulán a' hazának, 
kívánván rája minden kegyet Istentől, pártoltatást 
a' honfiaktól. ígérte, hogy mint eddig, ugy ezután 
is pártolja ez intézetet, e' czélra köz erővel mun-
kálván, tanítóival és az igazgatóval együtt. 'S 
hogy ezt teendik, ünnepélyesen mind az igazgató, 
mind a' 3 tanító jobbját nyújtva 's kezet adva fo-
gadta, melly jelenet szívrázó levén, ismét könyü-
ket idézett elő a' szemekből. — Ezek után a' kar 
igen szépen énekelt; ének után kinyitá az iskolát 
az egyház curatora; Wimmer és Kühne bevezet-
ték a' tanulókat iskoláikba; a1 tanulók után a' lel-
készek is bementek a' tanodába, kiket W. baráti 
csókkal üdvözölt; ezután megnézte kivül belől az 
épületet, kinek tetszett. Ezzel, mintegy 1 ' /2 óra 
alatt végződött a1 felejthetlen ünnepély, megko-
ronázván azt mintegy 40 személyre adatott igen 
pompás ebéd. Felső-Őrben, 1845. május 19. 

S z í j , lelkész. 

horltáti va;sy hroehotyl, Kó-
lyoin-mesyében befelezett, evang. 
anyagyii lekeasetből. Május hó 25-én folyó 
évben, a'horháti, nem régen keletkezett, díszes új 
templommal, toronynyal, szép paplakkal és más 
szükséges eszközzel jól ellátott anyagyiilekezet, 
mintegy 1000 lélekből álló, szaporodást nyert, 
mivelhogy majdnem az egész római katholika itt 
települt, Ocsovához tartozott, leánygyülekezet, u. 
m. 2 0 lélek az evangelika vallásra tért át. Ez 
történt t - sö vasárnapon sz. háromság után, igen 
nagy népségnek mind a' két felekezetből je len-
létében. Az új evangélikusok mind a'horháti test-
vérektől, mind pedig az idegenektől, a kik jelen 
voltak, ajándékba kaptak 10 példány újteslamen-
tomotéslO énekes-könyvet, a'mit a' helybeli lel-
kész az anyagytiletkezet kebelébe igtatás és úrva-
csorával élés után osztott ki. Érdemes tudni, hogy 
egy 14 esztendős fiú, elébb róm. kath., az oltár 
előtt igen szivreható szóval köszönte meg nyil-
vánosan ez ajándékot. Közöttük egy olly van, a' ki 
mászodszor evangelikus, — 15 esztendős korá-
ban kényszerült pápistává lenni, és most szaba-
don 's önkényt visszatért. C h u d ó v s z k y M., 

horháti ev. lelkész. 
Értesítés a' kateelii««atiók iijsyé-

hen. Midőn egyrészről mind azon igen tisztelt 
uraknak, kik hozzám küldött becses levelökben 
előlegesen is 3 0 — 4 0 példányt irlak alá (például, 
n. t. Tarczali Sámuel, nagy-bányai segéd-espe-
res úr) ; mind azon tisztelt feleimnek, kik vállala-
tomhoz (kérés nélkül: mi tehát annál édesebben 
olvadott keblem mélyébe), a' kinyomathatási költ-
ségekhez tettleg járulni igérkezének, hálámat 
nyilvánítani sietek: ugy egyszersmind, miután az 
alföldöni öt hónapi létem után — hová rokonaim-
hozi közeledhetés vágya ösztönzött — a ' tisza-
földvári népes egyház, bizalmával szerencsésít-
vén, lelkészének választott: értesítenem kell az 
ügy barátait, hogy utolsó postám ujlag T. Szolnok 
leend. A' könyv volumenére nézve iparkodan-
dom, hogy, a' kisebb ívek helyeit nagyobbakat 
használván, mind az ívszám kevesbüljön, mind a' 
két kötetből egy alakuljon. Lelkésztársaim, kik 
bizonyos helyeken Isten országa iránti közönyös-
séget látnak, bérmentes levelökben nálam ren -
delkezni szíveskedjenek. Ifj. V á r i - S z a b ó S. 

tisza-földvári pap. 

Épen most jelent meg és 
I l e c k e n a s t G u s z t á v 

könyvkereskedésében kapható: 

Általános és részletes tanmöd. 
Protes táns falusi iskolatanítók számára 

vezérvonalul készíté 
K a r s a y S á n d o r 

téti evang lelkipásztor. 
Pápán, 1844. Ára fűzve 18 kr. p.p. 
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TARTALOM: Nézetek a' zsinattartás szüksége, tárgya és ideje 
körül. T ó t h M i l i á l y . — Zemplén-sárosi ev. egyházme-
gyéből. — Nógrád-esperességi pap-conferentia. T r s z -
t y é n s z k y F e r e n c z . — Nógrád-esperességi olvasó és 
munkáló társulat ünnepélye. T r s z t y é n s z k y F e r e n c z. 
— I s k o l a - ü g y : 1. Czélszerü isk. kézikönyvek szüksége 
's mikénti szerkesztése. 2. Iskolai szünnapok. H o m o 1 a y 
E n d r e . — Kül- 's belföldi vegyes közlemények. 

G é z e t e k a ' z s i n a t t a r t á s § z u k § é g e , 
t á r g y a é s i d e j e k ö r ü l . 

,A' belrendezkedés alig kisebb-fontosságú a' 
külnél, azonban ha hiányos,naponként nyomasztó.' 
így szól az Óramutató lelkes irója Zsinat és kel-
lékei * ) czímii czikkében. Vajha többször is ve-
hetne időt magának, hogy egyházunk állása és 
java egyetemes felfogásával, sok-felé ágazó esz-
méinket, a' neki annyira sajátságos nyugott szel-
lem- és modorban, cselekvés és gyakorlat meze-
jére vezetné! Említett jeles czikk, nem lehet, hogy 
magára ne vonta légyen a' prot. olvasó közönség 
figyelmét; nem lehet nem helyesleni mindazon 
fontos okokat, mellyeknél fogva zsinattarthalá-
sunk idökörét törvény állal javalja kimondatni, 
hogy például annak köze 10—12 évre határoz-
tatván el, ezen időköz multán, minden további fo-
lyamodás és akadály nélkül, egyedül feljelentés, 
ésö Felsége föfelügyeleti jogának fentartása mel-
lett, mulhatlanul meg kellessék tartani zsinatainkat. 

Azonban megbocsát a' köztiszteletü iró, ha 
fenidézett szavaiból indulva ki, igen érdekes j a -
vaslatát szerény észrevételeimmel kisérendem.— 
Igaz, hogy a' zsinat nem egyéb levén, mint a' 
rendnek eszköze, a' nemzet érdekében állana, 
hogy több milliókból álló egyik testülete kellőleg 
rendeztessék, valamint a' kormány föfelügyeleti 
jogából idökörös zsinataink által mitsem veszíte-
ne , miután a' zsinati törvények jóváhagyási 's 
megerősítési joga öt illeti. De avvagy nem ta-
pasztaltuk-e közelebb a' mult országgyűlés vége 
felé, hogy azt mindinkább anyagi érdekek előto-
Julása foglalkodtatván, mind megyék, mind or-
szággyűlés utoljára unni kezdették a' vallási kér-
dések fölelevenítését?nem könnyen megeshetik-e, 
hogy a' jövő országgyűlés számos teendői inkább 

*) Prot, Lap 8. si. 1845.. 

a' nemzet és kor anyagi szükségei körül forog-
ván, ezek a* szellemi érdekeket háttérbe szorí-
tandják, 's így a' vallás dolgában ujolag fölter-
jesztendő pontok, a'legjobb akarat mellett is, ele-
gendő időt, figyelmet és lelkesedést nem nyerhet-
vén , idökörös zsinattarthatási kéreményünk or-
szággyűlésről országgyűlésre halasztatik el — míg 
végtére az e' tárgyban alkotott törvénynek örül-
hetünk? Am eszközöljük azért ez üdves javaslat 
hova elébb életbe léptetését,—lássunk kormányba 
és nemzetbe vetett teljes bizodalommal bátran do-
loghoz, — méltassuk és sürgessük azt, mit eddigelé 
tenni elmulasztottunk! De addig is, míg ez uton 
kivánt eredményhez juthatunk, ne feledjük egy-
szersmind el — mit feledni ugy is nem lehet, — 
hogy több már ötven esztendejénél, mióta az 
1791: 26. t.cz. 4-dik § - a zsinattarfhatásra enge-
delmet adott,—'s több ötven événél, mióta az ösz-
szes magyar prot. egyház e' törvény- adta enge-
delemmel nem élt; 's ki a'jelenben is azt állítja, 
hogy ne éljen ez engedelemmel, mert a' zsinatra 
több mint ötven évi várakozás után sem vagyunk 
készek: az ugyan e' jelen nemzedéket, minden 
lehető tettleges segély és vigasztalás helyett, a' 
tőle várva várt,de el nem érhető jobb jövendőnek 
puszta reményével kecsegtetné. Tekintsünk csak 
körül az életben! Lehet-e tagadnunk, önmystifica-
tio nélkül, hogy a' XVI-dik században készült 
symbolicus könyvek — minden jelességök mellett 
— mint szintén a' korábbi századokból eredő 
istentisztelet külszertartásai sokat vesztettek a* 
jelen nemzedékrei hatásukból, 's oily igen elter-
jedt az egyháziatlanság, hogy vaíamelly korszerű 
reformnak történnie kell, ha azt nem akarjuk, 
hogy a' vallás ereje 's hatása a' gyülekezetek szi-
vére, még inkább meggyengüljön? Ugy-de , hae' 
jelen nemzedéknek kötelessége, az egyház külső 
fenállását föltételező meleg egyháziasságot föl-
éleszteni: hol teheti ezt czélszerübben 's hatályo-
sabban, mint az egyházi belrendezkedés 's egy-
házi törvényhozás utján és helyén — a' zsinaton? 
mellyről már csak eleve is inkább föltehetni, hogy 
nem particularismus,nem kaszti érdekek szükkeb-
lüségeiből, de egyházunk java 's állása egyetemes-
fölfogásából indulva ki , olly józan és korszer» 
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intézkedéseket teend, mellyek általános elfogad-
tatást nyernek, 's a' nép vallásos és erkölcsi je l -
lemét szilárdítandják. Nem állhatom meg, hogy 
nézetem rokonságaért, Dr. Zimmermann ide vo-
natkozó szavait ne idézzem: *) „Jedenfalls haben 
die Synoden ein regeres Leben in die Kirche ge -
bracht, ihre Zusammenberufung verdient darum 
den wärmsten Dapk jedes Freundes der Kirche, 
und unwillkürlich knüpft sich daran der gerechte 
Wunsch, das Jahr 1845 möge auch andern evan-
gelischen Ländern solche Synoden brin-
gen. Liegt in ihnen auch nicht alles Heil allein, 
viele todte Glieder des Kirchenkörpers würden 
durch sie lebendig, — das was der Kirche nolhthut, 
würde klarer erkannt, viel gutes würde abgebahnt 
werden. Möchte man doch die Furcht vor Syno-
den immer allgemeiner ablegen. Soll unsere Kir-
che aus dem vielfach verkümmerten Zustande 
herauskommen, in welchem sie sich in unserer 
Zeit fast allerwärts befindet, soll sie lebendiger 
werden in allen ihren Gliedern: so höret die Stim-
men der Kirche." 

Igaz, hogy e' szavak a' némethoni nagy pro-
testáns egyházról mondvák : de miért ne lehelne 
azokat a'magyarhoni p r o t . egyházra is alkalmaz-
ni, ha meggondoljuk, hogy legközelebb honunk's 
nemzetünk elevenebb polgári emelkedése hasonló 
forrásból veszi eredetét!? Hiszem, nem fogja senki 
tagadhatni, hogy honunk 's nemzetünk bei-életé-
nek élénkebb jelei az 1825-dik epochalis évvel 
kezdődnek — mint a' melly idő óta, rendszerint 
minden három évben országgyűlés tartatván, pol-
gári életünknek nemcsak számos, majdnem is-
meretlen belhiányai fedeztettek föl, 's ha egész-
ben nem is, legalább részben nyertek orvoslást: 
hanem e' felett, mint a' legutolsó országgyűlés 2, 
3,4,5. t.czikkeiellenmondhatlanul tanúsítják, nem-
zetünk tettleges haladást is mutat alkotmányos 
élete szilárdításában. — Való, hogy politikai ha-
ladásunkkal nem áll arányban egyházi berendez-
kedésünk elveinek és eszméinek eddigi kifejlő-
dése; való, hogytelvék még egyházi lapjaink ön-
kényes határozatok, testületi és egyéni visszaélé-
sek elösorolásival: de hiszen épen ezért szüksé-
ges a' zsinat, hogy az erre való készület, az erre 
adandó tervek 's utasítások, az ennek folytán ke-
letkezendő eszmecsere és elme-surlódás hozzák 
csak némileg is tisztába mostani bonyolodott álla-
potunkat;'s épen ezért, mivel axióma már az, hogy 
örök-időkre törvényt alkotni nem lehet, minden 
prot. egyént vagy testületet könnyebben meg-
nyugtatandnak ki nem elégítő törvények is , mi-
helyt bizonyosak abban, hogy az okozott sérelem 
vagy mellőzött hiány orvoslásának ideje és esz-
köze valósággal bekövetkezett;'s épen ezért, mi-
vel a'természetben ugrás nincs, még kevesbbé le -
vén az az egyházi átalakulásokban, egy zsinat, 

* ) A. K. Z. 1 8 4 5 . Jan. I. 5 9 . 

bár későbben tartassék is az, bizonyosan nem fogja 
megadhatni mindazt, mire szükségünk van. Épen 
ezért,mivel mi protestánsok — eddigelé másban,t.i. 
más felekezetekhezi viszonyainkban, nem pedig 
minmagunkban, t. i. berendezésünkben, hiányos 
kánonainkban kerestük bajaink egyik föalapját, 
— épen ezért ismerjük el végre ennek gyógysze-
réül a' zsinattartás szükségét. 

Mi pedig továbbá a' zsinat tárgyát illeti: ta~ 
gadhatlan igaz, hogy belrendezésünk nem minden 
tárgyai felett fejlett még tisztára a' közvélemény. 
Azonban, az egyházi igazgatást tekintve, ugy 
látszik, e' tárgyban legalább, meglehetősen tisztá-
ban vagyunk, 's ez nézetem szerintis, elég lenne 
a' legelső zsinatra. Három-éves egyházi lapunk-
ból folytonosan értesíttetünk, hogy minden egy-
házkerület , sőt ezekben minden egyházmegye 
a' budai zsinat tárgyai feletti észrevételekkel 's 
tanácskozásokkal foglalatosok,'s több javallatokat 
terjesztenek elő, mellyekből a' képviseleti rend-
szerhez mindinkább általános hajlandóság fejlik ki 
's mutatkozik. Hogy a' képviseleti rendszer el-
vein épülő igazgatás mennyiben hagyja megvagy 
módosítja a' most fenálló kánonokat, erre nézve 
már minden egyházkerület és -megye gyakor-
lati észrevételeit alkalmasint megtette. Most már 
az volna kívánatos, ha minden egyházkerület a' 
képviseleti rendszert, törvényjavaslat alakjában 
választmányilag eleve kidolgoztatva, a' négy egy-
házkerület Összes választmánya, vagy ha ugy 
tetszik, képviseletileg rendezett convent — ebből 
készítene közzsinatra követi utasítást. Ez a' sajtó 
utján mielébb kinyomatva, 's minden egyház szá-
mára megküldetve — illy módon a' jelen évtől 
számítandó három év alatt, az összes prot. hit-
felekezet minden jövendő képviselői, az egyházi 
törvényhozásra legszükségesebbismeretekkel ké-
szülhetnének föl. Mint szintén, az érintett előké-
születi idő alatt, ugyanazon nagy választmány 
ama másik tervet is kidolgozhatná, hogy a' né -
pességre nézve felette különböző egyházkerüle-
tek, megyék és egyházak minő számú és szava-
zatu képviselőket küldhessenek,'s így e 'Iegegye-
nesb 's legrövidebb uton a' zsinatnak, mint tör-
vényhozó testületnek, egyszer-akkor elkövetke-
zendő rendeztetése vagy coordinatiója szerfelett 
megkönnyítetnék. 

És ime itt eszme-öszpontosításul nem lesz f e -
lesleges kissé tájékozni magunkat. Mindazok, kik 
közelebb ez év folyamában a' zsinat mellett vagy 
ellen fölszólaltak, mindnyájan megegyeznek a b -
ban, hogy egyházunk belrendezése által valami 
czélszerü reformnak történnie kell, csupán a' mi-
képen-re adott feleletek, vagy a' mi mindegy, a' 
czélra vezető eszközök ajánlatában különbözünk. 
E' lapok egyik tisztelt szerkesztője Török bará-
tom a' képviseletileg rendezett conventet ajánlja, 
's állítja, hogy ha ez ít^tre jő — nem kötend meg 
a' zsinat hossz« évekre, hadern évről évre orvo-



solandhatjuk bajainkat. Egyébiránt abban, hogy 
valamit jelenleg is szükséges tennünk, egyiitt-érez 
velünk, midőn, az általa tervezett convent leírása 
után, így kiált fel: „Istenemi mi élénkség, mi élei, 
melly üdvös eszme-csere,a ' jó elveknek mi gyors 
diadala, a' czélszerü gyakorlatnak mi sebes ter-
jedése eszközöltetnék ez által, olly értelmes 's 
nemes-keblü férfiak segítségével, millyenek egy-
házunkat képviselnék 1 midőn most a' jót mások-
tól csak kémlelve, sok utánjárással, sok fáradság 
gal lehet eltanulni." *) Szintén igy t. cz. Jakab-
falvay András úr is, Dr. Ferenezy József urnák 
nyilt levelére adott, nyilt-szivü, 's egy-uttal egy-
házunk mélyen érzett belfogyalkozásit élethün 's 
alapos ismerettel festő válaszában, végtére is ma-
gyar prot. egyházunk mostanábani felvirágozta-
tására négy pontot javall, 's világosan mondja, 
hogy hozzuk be minél-elébb a ' képviseletet. **) 
És ha ez mindenütt egyházkerületi uton is kivi-
hető — akkor valóban zsinatra nem lenne semmi 
szükség,*s örömmel osztanám a' mélyen-ható né-
zetet, hogy a' törvényelölti egyenlőség, 's köz-
teher-viselés nagy eszméinek nem sokára sze-
rencsés gyözedelmét várjuk be, — ezek két meg-
előző feltételei a' prot. egyház organisaliojának 
— hozzá téve: a' magyar prot. egyházénak. De 
épen e' fontos előzmények azok, miknek teljesü-
lése a'zsinat-tartás idejét olly távol és bizonyta-
lan jövendőbe láttatik kitaszítni, hogy e1 jelen 
nemzedéknek nem bemenni, de alig belátni enged-
tetik az ígéret földébe. 

Mindezeket röviden egybe-vonva, annyi elvi-
tázhatlan igaz, hogy miután összes prot. egyhá-
zunk külviszonyai 1844. Il l- ik t.czikk által, több 
mint ötven év leforgása után, ujolag rendeztelvék: 
abban, hogy belviszonyaink rendezése körül is— 
a' több mint ötven éves budai zsinat után — valami 
reformnak történnie kell, mindnyájan megegye-
zünk, csakhogy közölünk egyik a' zsinatot — és 
itt ismét a' törvény által megállapítandó idökörös 
zsinatot, másik a'képviseletileg rendezendő con-
ventet, harmadik a' szintén elébb rendezendő egy-
házkerületet látja hamarább czélra-vezetőnek. 
Czélunk e g y , az ajánlott eszköz különböző, — 
győzzön az, a' mi legjobb! T ó t h M i h á l y . 

Zemplén-sárost ev. egyh.megycből. 
Mióta a\ nagy-érdekü Prot. E. és Isk. Lap, 

egyházi létünk ez egyetlen organuma,a'protestáns 
világ közörömére elkezdé működését, nem jelent 
meg — tudtunkra legalább nem —• csak egyetlen 
czikk is , melly egyházi életünk jelét csak egy 
vonással is mutatná. Néma hallgatás mély álma 
vonult keresztül egész e.megyénken; holott az idő 
szelleme, kezet fogva az Írással, mindenkit föl-

serkenésre 's haladásra sürget. Megszakasztom 
tehát e 'néma csöndet e1 kisszerű közlésemmel,— 
fölmutatom pár sorban e.megyei gyűlésünket, a' 
szőnyegre került tárgyak közöl csak egyetlen 
egyetemelvén ki , meíly e, életünket leginkább 
jellemzi. 

Gyűlésünk tartatott jun. 11 kén Eperjesen, a' 
kerületi ev. collegium nagyobb teremében, majd 
minden azon megyei evang. pap, de csak két v i -
lági, — ezek is mindketten hivatalnokok, — u.m. 
felügyelő és jegyző urak jelenlétükben. Ha a' vi-
lágiak ezen tapasztalt részvétlenségökön támadt 
fájdalmunkat festeni akarnók, panaszokra kellene 
fakadnunk, tolmácsolnunk kellene a' közérzelem 
fájdalmait, mellyeket azon szomorú tapasztalat 
költött fel lelkünkben, hogy a 'z.-sárosi e.megyé-
ben a' világiak keblében egészen hamvadásnak 
indult, minden municipalis szerkezetünk mellett is, 
az egyházi közügyek iránti azon ősi tűznek me-
lege, melly egykor dicső eldödeiket, kivált Sá -
rosban, olly példásan hevíté: de mi a' panaszol-
kodásban, már csak azért is, — mivelhogy annak 
mindig fájdalom az alapja — egyátalában nem 
találjuk gyönyörünket, 's azon édes óhajtásunk 's 
reményünk mellett, hogy jöni fog egy jobb idö, 
melly tisztelt világiainkat e.megyei ügyeink iránt 
buzgóbb részvétre melegítendi, általtérünk azon 
hozzánk érkezeit kerületi indítványra, mellyre 
adott válaszunk e.életünket leginkább jellemzi. 

Szőnyegre kerülvén azon kerületi indítvány: 
„hogy az egyetemes felügyelő mellett egy egye-
temes superintendens is foglaljon helyet," a ' g y ű -
lést megelőző esti conferentián az indítvány erő-
sen pártoltatott, 's fel valánk jogosítva hinni, hogy 
a' más nap tartandó gyűlésben az indítvány igéje 
megtestesüíend: — de éjjel, mikép Jákób az an-
gyallal, kikiküzdvén az eszmével — az eredmény 
az lett, hogy e.megyénk a' négy létező superin-
tendensnél többet egyáltalában nem akar. — És 
helyesen is — mert a' reformatiónak egyik f ö -
czélja levén a' keresztyéneket az egy papi ura-
lomtól fölszabadítani—avvagy minden hierarchiát, 
suprematiát az egyházból száműzni: — vájjon 
nem létesülne-e ez ujonan akkor, ha a' négy su-
perintendens fölött még egy valami fösuperin-
tendens őrködnék ? — Ugy aligha tudnók menteni 
magunkat 's prot. egyházunkat a ' puseyismushozi 
simulástól és igaz lenne az, a' mit nem régen a' 
római pápa a' bibornokok ülésében a ' puseyiták 
ról szól, mondván: „Vogliono il papismo senza 
papa" — volunt papismum sine papa. — Elnö-
kösködjék tehát a' generál gyűlésen a' négy su-
perintendens közöl mindig az egyik , de koránt-
sem mint é rsek , de evang. szellem szerint 
„ — qua tamen primus inter pares — 

*) Pr. E. és I. L. 1845. 1. 31. 
**) Pr. E. és I. L. 1845. I. 204. 



Nógrád-esp. pap-conferentla. 
A' bányaváros kerületi főtisztelendő püspök 

Szeberinyi János ür teendőink elsőjeként indítvá-
nyozá, nógrádesperességi nagytiszteletii főespe-
res Osztroluczky Mihály úr híven felfogá 's a' 
kebelbeli paptestvéreknek buzgón ajánlá, egy, 
úgynevezett, paptanakodásnak — conferentia V. 
D. Ministrorum — esperességünkbeni megalapí-
tását. És a' korszerű indítvány 's buzgó ajánlás 
nem hangzott el eredménytelenül; a' nógrád-es-
perességi ágost. vall. evang. papság a1 közönsé-
gesen elismert szükség-szülte felszólítást 's ille-
tőleg üdvös eszmét nemcsak magáénak tevé 
mindjárt első közlésekor, de azonnali létesítését 
is egy szív- és lélekkel kiváná, ohajtá. Miért is 
a' fölebb tisztelt föesperesúr által egy paptanako-
dásunkat megalapítandó 's elrendezendő gyűlésbe 
e ' folyó 1845-ik évi junius 23-ára B.-Gyarmat-
ra meghívott nógrád-esperességi minden paptár-
sak közöl számosan ?s távolabb vidékekről is 
megjelenvén , 's a' meghívó által nyájas szíves-
séggel 's mint egy üdvhozandó eszme pártolói, 
létesítői, örömmel üdvözöltetvén, kitűzött szent 
czéljok felé következőleg indulának: 

A' paptanakodás ekkép 
I. megállapíttaték. A' paptanakodásnak 1 ) 

értelmezése. A' paptanakodás társulata — egye-
sülése — az ágost. vall. evangyéliomi lelkészek-
nek , kik lelkészi hivatásuk kötelességébeni ma-
gok tökéletesítése, testvéri viszon szeretetök nö-

• vesztése, 's mind a' kettő által az egyház üdvének 
előmozdítása végett, bizonyos időben összegyüle-
keznek. 2) Tagjai: kebelbeli ágost. vallású evang. 
minden rendes és segédpap. 3 ) Tárgya és köre: 
minden papi cselekvények's mindaz, mi a' lelkészi 
tiszttel közelebb vagy távolabb összeköttetésben 
van. Azon tér, mellyen a' paptanakodás munkál-
kodik az úr szőlője — munkája — 's munkásainak 
egész köre. 4) Eszközei, miket ezen czél eléré-
sére használ, kölcsönös szóbeli vagy írott előadás 
által eszközlött eszmecsere, mellynek eredménye 
végmegállapodását, végvéleményét teszi a' pap-
tanakodásnak. 5) Ülései nyilvánosak. 

II. Elrendezteték: 1) Évenként csak egy 
nagy paptanakodás, mindig a' közgyűlés előtti 
nap délutánján, tartassék. 2 ) Kisebb conferentia 
is csak egy tartassék évenként, de három külön-
helyütt, 's így illetőleg három, még pedig Ipolyon 
túl egy, Ipolyon innen kettő, mellyek egyikéhez 
Nagy-Kürtöstől kezdve egész Nagy-Libercsig, 

másikához Maskfalától egész Csehbrézóig minden 
egyházak tartozandnak. 3) Elnöke leend. 

a) a' nagyobbnak mindig a1 fő - , ennek távol-
léte alkalmával az alesperes. 

b) A' kisebbnek legközelebb alkalommal a' 
f ő - és alesperes 's a' főjegyző urak, ezután kit 
erre az utolsó tanakodás alkalmával a' közbizo-
dalom kijelölt. 4 ) Titoknoka az elsőnek szabadon 
's mindig csak három évre fog választatni; az 

utolsónak csak azon egy alkalomra fog kineveztet-
ni. 5) A' kisebb paptanakodásba összo fognak híni 
jelenleg a' fő - és alesperes, ezután a1 megvá-
lasztott elnök, ugy hogy 

a) ideje májustól kezdve egész septemberig 
bármelly hónap, határnapja azon nap, mellyet az 
elnök egyetértöleg az illető házgazdával kijelölend. 

b) Helye pedig azon paptestvér laka legyen, kit 
tiszttársainak elfogadására az utolsó conferentia 
kineveze. 6) Ebédet adjon — kisebb conferentia 
alkalmával — az Illető házgazda, de minden 
egyes személy által 30 pengő krral fizetendőt ; 
kocsisa- 's lovainak ellátásáról kiki maga gon -
doskodjék. 

Jegyzés. Csak az egyetemes paptanakodás 
jegyzökönyvei az egész esperesség papjai közt 
köröztetendők, a' kisebbéi a' nagy conferentiával 
először közlendők. 

III. Elvek, mellyek szerint a ' tanakodás t a r -
tatni 's lefolyni fog: I ) Az elnök által mondandó 
rövid fohászszal kezdetik. 2) Minden a' tagok által 
megérthető nyelven történhetik: de a' jegyző-
könyv csupán magyarul vitetik. 3 ) Először szóbeli 
előadások, ugy felolvasások tartassanak, mind a ' 
kettő abczé-rend szerint, 's ugy, hogy az értekezni 
kívánók magokat mindig a" főesperes 's illetőleg 
elnöknél eleve jelentsék; az irott értekezéseket 
magok a' szerzők felolvasni tartozzanak. 4 ) Az 
elnöknek joga- 's szabadjában álljon, az illető 
felolvasó urakat, hogyha értekezésök kelletinél 
hosszabb volna, félbeszakasztani, *s munkájokat 
vagy köröztetni, vagy felolvasását máskorra á t -
tenni. És 5) szabadjában álljon a' jó rendet f en -
tartani, az ez ellen vétkezőket meginteni, 's a' 
netalán felindult kedélyeket lecsillapítani. 6 ) A' 
fölvett 's megvitatandó tárgyhoz szólani akarók 
az illető titoknok által jegyeztessék föl neveiket, 
's mint feljegyeztetvék, azon rendben szóljanak. 
7) Ha minek végrehajtása törvényes hatóságnak 
közbejövetelét igénylené, az a* t. és nliszt. espe-
rességi gyűlés elébe terjesztendő. 

Közli T r s z t y é n s z k y F e r e n c z . 

A' iiógrátl-esperessési olvasó és 
munkáló társulat ünnepélye 

E' folyó évi junius 30-án Losonczon, tekin-
tetes felsökubínyi és nagyolaszi Kubinyi Ágoston, 
magyar muzeumi igazgató *s nógrád-esperességi 
ügyelnök úr díszes elnöklete alatt ülé meg azon 
esperességi olvasó- és munkáló-társulat harmadik 
örömünnepét. A' jelenvolt számosb tudomány- és 
ügybarátok közöl szabadjon egyet legalább, köz-
tiszteletünk főtárgyát, Kubinyi Ferenczünket—ha 
e' kitétel nem szerénytelen, nem honjogbitorló — 
örömmel megemlítenem. Tudós 's fáradhatlan elnö-
künk szokott nyájassággal megnyitván a' gyűlést, 
öröm-édesen lepe meg bennünket, nemcsak fel-
olvasván, de eredetiben is velünk közölvén Luther 



a' nagy reformátornak sajátkezüleg irt végren-
deletét. T. cz. Jankovics Miklós, e ' nagy régi -
ségbuvár, vevé meg ezen megbecsülhetetlen kin-
cset, ereklyét, Helmstadtban, még 1804-ben, 40 
aranyon, 's ugyanő ajándékozá meg azzal később 
e' magyarhoni evang. közönséget. Őszinte hálát 
's áldást fohászkodánk a' nagylelkű ajándékozóra, 
kezeink közt tar tván, vizsgálván e* nagybecsű 
hagyományt *, szíves köszönetet mondánk 's ismé-
telünk tisztelve szeretett elnökünknek, hogy azt 
velünk közleni, megismertetni sziveskedék. Ezu-
tán tiszt. Tóth Mihály losonczvárosi r . lelkész úr 
Luthert a* wormsi országgyűlésen állilá elönkbe, 
bő tá rgy- 's minden részletes környülállásisme-
rettel; melly alkalommal esperességi könyvtá-
runknak tiszt. Török Pál úr által'szerkesztett *s 
kiadott egyházi beszédek egy példányát is nagy-
lelküleg ajándékozá. Elvégre Szilrttezky Mihály 
losonczi evang. progymnasiumi oktató úr a 'heves 
földövnek rajzát adá, választott tárgyát elmés k i -
tételek- 's hasonlításokkal kellemesítvén. — Szí-
ves köszönet törekvésünket részvéttel kísérő pár-
tolóinknak! ernyedetlen buzgalmú elnökünk pedig, 
ki évenként édes örömet hoz körünkbe1, keblünk 
mélyéből áradozó hálánk- 's őszinte tiszteletünket 
vigye magával tőlünk távozandó, 's a' tudomá-
nyosság szent érdekében máshelyütt lelkesen 
munkálkodandó. 

T r s z t y é n s z k y F e r e n c z . 

I § k o 1 a-Ti g j ; 
1. A' czélszerü Iskolai kéziköny-

vek szüksége 's mikénti szerki sz-
tetése? 

Várva vártam mindeddig, hogy Dr. Tavasi 
Lajos iskolai hirlemények czímü javaslatára, 's 
ennek fonalán több ezekkel rokon tárgyakra ná -
lamnál tapasztaltabb és a' dologba avatottabb tisz-
titársak felszólalandanak: de várakozásomban csa-
latkoztam ! E' körülmény következtében, mél-
tánylatra számolhatok azok előtt, kik értekezé-
semet netalán idöelötti beavatkozásnak, vagy 
szerénytelenségnek keresztelnék. 

Nem akarok én ez-uttal az isk. hirlemények 
szükséges behozatáról szólani, -mert ezek a' jól 
elrendezett iskolák életében — bár más alakban 
készíttessenek is — elkerülhetlenek: de ezek fo-
nalán, iskoláink egy tökéletes testté egybeolvasz-
tásának egy harmadik tényezőjét kiemelni, melly 
a' czélszerü kézikönyvek szükségében, azok mi-
kénti szerkesztetésében leli tartalmát. Van már 
általános isk. rendszerünk, nem sokára leend ál-
talános isk. fenyítékünk is, mert m.gr. Zay Károly 
főfelügyelő úrtól e' tárgyban tanakodás határideje 
immár ki van tűzve; ez mind szép, hasznos, czél-
szerü! — de nincsenek még e'tanítási rendszerhez 
alkalmazott czélhoz vezető kézikönyveink. Ez azon 
tényező, melly, véleményem szerint, a'javaslatba, 

és némileg már életbe is hozott isk. egyformaság 
és öszpontosítás elvét kiegészítendi, a' széthányt 
darabokból egy, részeiben öszhangzó, egészet a l -
kotand. Vessünk pillanatot — ha ugy tetszik — 
nagyobb tanodáink tanító-teremeibe: itt az egyik 
oktató dictál, társa iskolán kivül íratja le tanítvá-
nyaival füzeteit, a' harmadik egy vagy más tudo-
mányban használ ugyan kézikönyvet, de ezt min-
den általa előadandó tanulmányra ki nem t e r -
jesztheti; miért ? erre könnyű a' felelet: mert hol 
nem vetettünk, ott nem arathatunk; hol nincs 
czélszerü kézikönyv, ott kézikönyv szerinti ok -
tatás nem gondolható. — Lesznek talán, kik e' 
czéltalan tarkabarkaságot pártolandják, meglehet, 
tréfából: de komolyan aligha, mert ennek káros 
oldala világos, javítási szüksége pedig szembe-
szökő. Ha dictando íratjuk le tanulmányainkat, 
akkor a* holt betűkkel vesztegetjük drága-
ságoknál drágább időnket; ha iskolán kivül í rat-
juk le azokat tanítványainkkal, olly tetemes 
hibák csúsznak be azokba, hogy a' tanítvány 
— kivált ha tizediktől vagy huszadiktól irta le 
tanulmányait — hibásan irott szók és mondások 
tömkelegéből kivergődni nem tud, és kitárult 
szemei daczára, sötétségben tapogatódzik. Nincs 
hát más e* bajokon segítendő exp ediens, 
mint a' czélszerü kézikönyv, melly a' tudomány 
alapvonalait rajzolja , a' kútfők megnevezésével 
mintegy vázolatban terjeszti elő, hogy az illető 
oktató — belátása 's ügyessége szerint — ahoz 
csatolt fölvilágosító, a' tudományt részleteiben 
fejtegető magyarázatot élőszóval terjesszen t a -
nítványai elébe. Ha ez czélszerüleg történen-
dik, ugy a' holt betű nem tartandja fogva a' tanu-
lót, meg nem szegi magasbra emelkedő szellemi 
szárnyait: de ellenkezőleg a' tudományt meg-
kedveltetvén vele, elevenítendi lelkét, szabadabb 
és biztosabb mozgást engedend azon ország f e -
lé, mellyböl a' szellem vétetett, mellyben a' szel-
lem leli hazáját. 

Ha igaz, hogy a' czélszerü kézikönyvek az 
alapos oktatásnál szükségesek: hogy lehetne azokra 
szert tennünk, ezeknek szerkesztetésében czélhoz 
vezető eszközöket választanunk? Az én e' részbeni 
javaslatom igen egyszerű, ha részvétre találand, 
ki is vihető. Korunk szelleme egyesíti az erőket, 
egybeolvasztja az érdekeket, ezen erőket egye-
sítő szellemben találom hát javaslatom nyugpont-
ját 's ennek hódoló szilárd akaratban kivihetősé-
gét. Tudjuk, hogy e' szellem angyala már is mun-
kálkodik oktatóink között; tudjuk, hogy az oktatók 
kerületenként jönek össze , hogy itt egyetértő-
leg's egyesült erővel a 'nevelés szent ügyét ápol-
ják, - h o g y itt nem annyira azt, mi egyeseknek, de 
főkép azt , mi az egész testületnek á r t , vagy 
használ, mások fölött kiemeljék, — hogy azt, mit 
egyesek elszigetelt állásukban ki nem vihetnek, 
mindnyájan egyesített erővel, öszpontosított aka-
rattal kivíni 's életbe léptetni törekedjenek. 



Jöjenek hát az oktatók ezen isk. gyűlésekbe 
ezentúl i s , de készséggel, a 'nevelés közügyét 
előmozdítani kívánó szilárd akarattal; osszák föl 
magok közt a' kidolgozandó legszükségesb tudo-
mányokat; vállaljon föl közölök — ki arra hi-
vatva érzi magát — olly tudomány szerkesztését, 
mellyel tudományos pályáján leginkább foglalatos-
kodék, mellynek — lényegébe hatván — szelle-
mét fölfogta, azt részleteiben is ismeri. — A' 
kéziratok — illető megvizsgálás végett — adassa-
nak az e' végre kinevezendő biráló választmány-
nak által, melly a' jövő gyűlés alkalmával, adja be 
eziránti véleményét: vagy ha jobbnak találtatnék, 
közöltessenek a1 kéziratok a' kerület oktatóival, 
bírálat 's véleményadás végett , ' s olly minden ol-
dalról castigált és az illetők megegyezésével e l-
fogadott vezérkönyv nyomassék ki, és a' kerület 
tanodáinak kitűzött osztályaiba vezettessék be. 

Egyesek ugyanis, bármilly kitűnő tehetsé-
gekkel bírjanak is , kézikönyveket önköltségökön 
vajmi gyéren készíthetnek,— a'kiadók pedig nin-
csenek elegendőleg biztosítva: de e ' javaslat ú t -
ján e' tekintetben is — ugy hiszem — czélt é r -
nénk, mert illy esetben a' kiadó is szívesen vá l -
lalja föl magára a 'köl tséget , jól tudván, hogy 
kiadandó könyvei egész kerület iskoláiba be fog-
nak hozattatni. 

De azt mondandja valaki: „hiszen ez a' j a -
vaslati mód is partieularismushoz vezet, itt csak 
kerületekről van szó, nem az egész testületről" 
— Ennek az ellenvetésnek felette örvendenék, 
mert azt olvasnám ki belőle, hogy javaslatomnak 
általános szüksége is elismertetik, és életbe lép-
tetése többektől ohajtatik. Erre ez volna vála-
szom : sürgettessék e ' czélra egy általános isk. 
gyűlés — p.o. Pesten e.k. gyűlés alkalmával — 
osztassanak el a' kidolgozandó tudományok ezen 
gyűlés ügyeö 's azt fölvállalni kivánó tagjai közölt; 
neveztessék ki ezen gyűlés tagjaiból egy nagyobb-
szerü biráló választmány, ez adja be véleményét 
a' kéziratnak benső becséről; közöltessék a' v é -
lemény az illetőkkel, ezek hozzájárultával pedig 
nyomassék k i ; küldessék végre a' tanodákba, 
czélszerü használás végett. 

Van általános isk. rendszerünk, lesz általános 
isk. fenyítékünk, de legyenek ám jó és üdvös kézi-
könyveink is, mert e1 nélkül a1 két első a' felállí-
tandó fényes palota csarnokához vezelend csak 
bennünket. 

Hogy ezen oktatókat illető tárgyat — melly 
tölök várja mi-hamarábbi kifejlődését 's megfej-
tését — többen részvéttel karolandják föl tiszti-
társaim közöl, reménylem és hiszem. Ozsgyánban 
május 20-kán. 

Az Iskolai szünnapok. 
Ma-holnap iskolai fenyítékről leend szó, hol 

általános, minden nagyobb iskolákat egyiránt 
érdeklő és kőtelező törvények és rendszabásolj: 

hozatnak létre: legyen szabad, egy, ide-Vágó 
tárgyat — értem az ünnepi szünnapok eltörölte— 
lését — azok figyelmébe ajánlanom, kik az isko-
lai fenyíték szabályainak kidolgozásában részt 
veendenek. 

Nem tarthatok attól, hogy idétlen javaslattal 
állok elö, mert meg vagyok győződve, hogy a' 
tudományos intézetekben munkálkodó férfiak vé -
leményét a' potiori mondom ki, midőn az ünnepi 
szünnapok — mint czéltalanok és rendbontók — 
eltöröltetését sürgetendem.Motiváljuk nézeteinket 

A' karácsoni és húsvéti szünnapok a' drága 
időből négyzete t rabolnak el ,—ez már magában 
— tanítás közepette — nem csekély veszteség: 
de nagyobbnak látszandik a1 lelki kár, ha az elő-
adott tudományok kétszer történt nagyobbszerü 
félbeszakasztását és akadályoztatását veendjük 
fontolóra; ha tapaszlalandjuk, hogy iskolába visz-
szatért tanulók szellemileg többnyire könnyebbek^ 
— hogy azoknak megint új négy hétre vagyon 
szükségök, hogy az elmulasztottakat kipótolhassák 
's még is mind e' mellett, a' műveltség azon lép-
csőjén állanak a' kipótolás után is, mellyen már 
ünnepek előtt állottak. Ez a" tanítás czéljának — 
melly a' kezdett tudomány folytonos és szakadat-
lan müvelését igényli — teljességgel meg nem felel! 

Lássuk most, mire fordíttatnak ezen négy 
hetek? — a'tanítvány vagy az intézet helyén 
tölti ünnepi szünnapjait, vagy szüleihez siet. 

Első esetben két hétig tartó rendes foglalko-
zása hiányában, több kötelesség-elleni lépésekre 
vetemedik, mert az unalmas, rendes foglalkozás 
nélküli életből csak lelki nyomor, csak erkölcste-
lenség eredhet: a' másodikban pedig mulatság, láto-
gatás 's más elszóródás nemeiben keresi — mint 
véli—munka utáni örömeit. Az a'munkától elszokik 
az intézet helyén, emez az intézet helyén kivül. Ve-
gyük továbbá azon olly gyakorta előjövő esete-
ket, hol a' tanulók a" rendes két hétből álló szün-
napokat keltővel szokták sokszorozni, 's így tehát 
ugyan-annyit pótlékul mintegy az elsőkhöz hozzá-
adni: akkor a' lelki kár, melly ebből háramlik, ket-
tős alakban tünendik föl előttünk. Lehetne még több 
— az ünnepi szünnapok megszüntetését sürgető — 
okokat elősorolni, mint a' haszontalan költséget, 
mellyet az ünnepre — távolabb földre — rándulok 
szüléiknek okoznak — azután a? gyakori veszé-
lyeketmellyeknek a' haza-utazók ki vannak téve, 
mellyek sok testi bajoknak lehetnek szülői 'stb: de 
ezeket 's ezekhez hasonlókat elmellözöm, czélom 
levén nem annyira a' már magában világos és ál-
talánosan igaznak elismert tárgyat fölvilágosítani: 
mint az ünnepi szünnapok czélszerütlenségére az 
illetőket figyelmeztetni. 

Már ha igaz, hogy az ünnepi szünnapok, az ifjút 
— tanulása közepette — a1 komoly munkától elvon-
ják e z e n munkátóli elvonás következtében sokszor 
tévutakra vezetik, söt a' szüléknek, oktatóknak, e' 
rendetlenségből származott , tömérdek bajokat és 



gondokat okoznak: akkor , hogy mennél elébb 
szüntessenek meg, óhajtható! — De majd a'javát 
kihagytam volna, azt mondaná a' szünnapokat 
pártoló: „hiszen ez mind jó, de mit kapunk kár-
pótlásul az elvettek helyébe?" Mit? vagy semmit, 
vagy, ha ugy tetszik, ugyanannyit, t. i. nyári 
szünnapokat egy hónappal megtoldjuk, e' szerint 
a' nyári közvizsgák ideje esnék junius, az iskolai 
év kezdete pedig september első napjaira. — 
Szabad a' választás! H o m o l a y E n d r e L. 

professor. 

H.ül- és b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k : 
l l o s t o c k i b e l m l s ió i f i ó k e g y l e t 

m. é. közgyűlésében munkálkodásáról előterjesz-
tett hivatalos tudósítás szerint , figyelmét a' kö-
vetkezőkre terjesztéki: 1) Tengerész-egylet ala-
pítására, fiatal hajósok számára, hogy ezek téli 
napokon és estéken erkölcsileg és értelmileg mű-
velődhessenek. Tagjai száma 8 6 . - 2 ) Ifjak egy -
lete alapítására, melly az imént említett czélokat 
mesterlegények- és inasoknál törekszik elérni. Ez 
is viszhangra talált. — 3) A' fegyenczek papi 
ápolására. — A1 tudósítás előterjesztése után, két 
indítványról folyt a' tanácskozás: 1) Árva gyer-
mekeket ápoló intézetről, melly idei húsvétkor 
volt életbe léptetendő. — 2) Az elbocsátott f e -
gyenczek iránti folytonos gondolkodásról, 's mind 
a' két indítvány elfogadtatott (A. K- Z.). 

I ia tussek k ö r l e v e l e . Az említett bo-
roszlói czimzetes püspöknek papságához bocsátott 
körlevele kezdetén ezeket olvassuk : ,011y meg-
támadások 's harczok közt soha nem lépett egy -
házkerületünk a' sz. böjtidöbe, mint épen most; 
a' nyáj pásztorára nézve soha nem volt több ok 
bátorító 's intő szavát hallatni a' papok 's egyhá-
zakkal, mint napjainkban. Nem kell mondanom, 
szeretett paptestvérek! mi mély fájdalommal 
telve szivem, mi nehéz suly terhesült lelkemre, 
midőn azon törvény-nélküli szellemre tekintek, 
melly köröttünk, sőt közöttünk is fejét fölemeJé 's 
áldozatot keresett. De szintúgy nem titkolhatom 
előttetek, mi nagy vigaszt érezek, midőn mondom 
magamnak, hogy csak egyetlenegy találkozók, ki 
áldozatul esett e' szellemnek. Miként mulaszthat-
nám e l , hogy a' miatti nagy örömemet veletek 
nyilvánosan tudassam 's titeket egyszersmind a' 
jelenkori sok kisértet és tusa közt papi hivatástokban 
megtörhetlen kötelesség-hűségre ösztönözzelek! 
Ama szellem meg akarja köztünk háborítani a' 
békét 's egységet. Fel akarja bontani az enge-
delmesség törvényes kötelékeit. Jó pásztorokból 
napszámosokká akar benneteket tenni 's elválasz-
tani tőlem és a" fő anyaegyháztól. Hivatalos állás-
tok e' törvény-ellenes megtámadásaihoz mások 
csatlakoznak még, mellyek papi becsületeteket, 
emberi méltóságtokat, király 's hazairánti szere-
teteket érintik 'stb. (A.K.Z.). 

B ü n t e t é s . Mult é. lapjaink 620. szel. j e -
lentők, hogy Redenbacher salzkircheni prot. pap a* 
bajor térdeléskérdés ügyében kibocsátott munká-
jaért 4 évi várfogságba vitetett; most pedig kö-
telességünknek tartjuk akkori jelentésünket ugy 
módosítani, hogy, a' folyó é. jan. 11 -én kihirde-
tett ítélet szerint, csak egy évi várfogságra lön 
büntetve. Az ügyvéd azonban megújítását kívánja 
a' pernek, így a' büntetést kicsinyelni látszik. 
Későbbi tudósítások szerint azonban ö fels. a' 
bajor király Redenbachernek megkegyelmezett 
's a* büntetési elengedé. Nevezetes, hogy R. mun-
kája vétkeseit helyei közt ez is emlittetik: „ I s -
tennek inkább kell engedelmeskednünk, mint em-
bereknek," az enyhítő körülmények közt pedig 
felhozatik: „Most pr. íróknak a' térdelést illetőleg 
mértékentúli szenvedélyessége, melly R.-t is e l -
kapta, holott nem tagadhatni, hogy a'protestánsok 
minden, e' tárgyban eddig megjelent vitairatban 
szenvedély nélkül szólaltak fel. (A.K.Z.). 

A ' trlerl buc^ta tör ténete i A'bucsű 
aug. 18-tól oct. 7 - ig tartott. Mindjárt első nap 
15,000 ember nézte meg a' kabátot, aztán na -
ponként egyre-másra 16 — 24,000 ember z a -
rándokolt Trierbe. A' búcsúsok száma sept. 14-ig 
600 ,000- re , oct. 7-ik 1 ,180,000-re tétetik. A' 
székesegyház különféle helyein áldozatszekré-
nyek valának felállítva felírásokkal, mellyek az 
adományok mire fordíttatandását mutatták, jelesül 
a' trieri székes egyházra, az ottani gyermekcon-
victra, a' város szegényeire és a' kölni templom-
építésre. Az utóbbira hivatalos tudósítások 
szerint csak 221 tallér folyt b e , a ' többi szek-
rény öszvege, meliyet 4 papnak, mint mondják, 
elég volna 4 hétig számolni, még nincs kihirdet-
ve 's remény van hozzá, hogy e ' kihirdetés most 
előbb fog megtörténni, mint az 1810-ki búcsúi; 
mert akkor, mondják, egy pap csak halálos ágyán 
vállá be a' 6000 tallért, mellyek a' székesegy-
házéba helyett tévedésből az ö pénztárába folytak 
be. Legtöbb pénz olvasókért, mellyekre emlék-
pénz volt kötve a' sz. kabát rajzával, adatott ki 
's csak egyetlenegy trieri kalmár, rövid idő alatt, 
34 mázsa olvasót adott el. (B.A.K.Z.). 

A9 svéd p a p s á g fölött terhes ború l e -
beg. E ' papság t. i. az ország első szabadítékos 
rende, melly minden újításnak makacsul szokott 
ellenszegülni 's e' miatt a' nem-szabadítékosok 
által gyülöltetik. Hogy a' képviseleti kérdésnél, 
melly mult országgyűlésen a' kormány indítvá-
nyára pendíttetett meg, egy-kézre dolgozandik a* 
nemességgel 's a' középkori szabadítékokat fel 
akarandja majd tartani, előre volt látható; nem 
így az érseknek üdvezlő beszéde, meliyet a 'pap-
sághoz intézett 's abban azt fejtegeté, hogy az 
újítók 's lázítók politikájának ellene-dolgozni a' 
papság kötelessége 's ennek első gondolata l e -
gyen az egyház, utána a' haza 's utoljára az igaz-
ság. Beszédét e' nevezetes szavakkal végzé: „Jaj 



azoknak, kik szabadítékaink és püspöki tizedünk 
sérthetlenségén és szentségén kételkednek! Ja j ' s 
átok illyen nem keresztyénekre! Az úr legyen 
veletek 's az úr legyen velem is" E' beszéd fö-
lötti néma csodálkozást határtalan düh váltá fel. 
A' pór- és polgárrend kölcsönös ellenállásra fri-
gyesült a* két szabadítékos rend ellen. A1 pórrend 
gyűlése honárulónak tekinté az érseket 's állítva 
lön, hogy a* főpapok egyházat, papságot, tudo-
mányt nem, csupán magokat képviselik. A* pa-
pok átláták, hogy ennyire jutván a' dolog, enge-
dékenység egész létöket veszélyeztetné, így eré-
lyes következetességre tökélék el magokat. A' 
nemesség hasonlót tőn a* képviseleti kérdés el-
döntetésének napján reggeli 9 órától esti 9- ig 
tartott gyűlésében, 's nem gondolván a' palota 
előtt összegyűlt nyugtalan néptömeggel, az indít-
ványt roppant többséggel elveté. A' közdüh gúny-
iratok-'s torzképekben nyilvánult, de a ' vihar ki-
törése ez-úttal még elmaradt,(B.A.K.Z.). 

n é p v i s e l e t - A' würtembergi követkamra 
febr. 19ki ülésében Tuttlingen képviselője, Schmid 
stuttgarti tanító, indítványt fejtett ki az ev. egyház 
képviseletét illetőleg. A' kamra 75 szavazattal 2 
ellen az indítványt kinyomatni rendelé 's véle-
ményezés végett külön bizottmányt választott. 
(A .K. Z.) 

ScliiieideitmUI. Az itt keletkezett né-
met-kath. egyházról megjelent röpiratok közöl 
megemlitendönek véljük Seld báróét. A' sz. Ber-
linből csak azért utazott Schneidemühlbe, hogy 
az itteni körülményekkel közelebbről megismer-
kedjék. Munkájában higgadtan 's elfogulatlanul 
terjeszkedik kijnemcsak azon személyekre, mely-
lyeket vezéreknek nevezhetni, hanem azokra is, 
mellyek ellenségekül tekinthetők. — Czerskit 
febr. 21-kén csakugyan Grützmacher schneide-
mühli ev. pap eskette meg arájával, kit Seld ele-
ven, vidor lénynek mond, „mellynek jelleme fé r -
jeéhez igen látszik illeni." — A' poseni káptalan 
Czerskit mindazokkal egyetemben, kik eretnek 
tanait helyeslik,azokat önkényt elfogadták 's ben-
nök makacsul megmaradnak, febr. 17-én excom-
municálta 's a' decánoknak meghagyá, hogy e'beli 
körlevelét minden egyháznak haladéktalanul meg-
küldjék, azon papokat pedig, hol az az elpártoltak 
közelsége vagy az általok gyakorolt befolyás mi-
att szükséges volna, arra kötelezzék, miszerint a' 
körlevelet három egymásután következő, máshol 
pedig csak egy vasárnap, predikátzió után a' hí-
veknek felolvassák 's arra serkentsék őket, hogy 
az egyházért 's a' nevezett tévelygő pap és tév-
tanaira elcsábíttatott szerencsétlen áldozatok meg-
téréseért buzgóan imádkozzanak, gondosan őriz-
kedvén mindentől, mi a1 lakosok közti békét 's 
egyetértést megzavarhatná. (B.A.K.Z.) 

Nemet-kat l i . e g y h á z . Oífenbachban az 
ú j mozgalmak szinte német-kath. egyházat hoztak 
létre, mi a" hessen-darmstadtinagyhgségmás he -

lyein is rokonszenvre talál. Wormsban mintegy 
8 0 r. kath. polgár szövetkezett e' czélra, Darm-
stadt- és Bingenben naponként hasonlót várnak, 
Uj-Ysenburgban valamennyi r.kath. az oífenbachi, 
400 tagot számláló egyházhoz csatlakozott. Febr. 
21-én az első tanácskozó gyűlésben emlékiratot, 
a* püspök elébe terjesztendőt, készítettek 's egy -
hangúan elfogadtatása után neki meg is küldötték. 
Válasz helyett azt kéré Kaiser, mainzi püspök, 
jőne küldöttség hozzá a' kitért egyháztól. Ez meg-
történt. A' küldöttséget két pap jelenlétében nyá-
jasan fogadá a* püspök, 5 álló óráig beszélt vele, 
nyugottan kihallgatá, a' dologba mélyebben bo-
csátkozék, végre azon tanácsot adá nekik : leg-
jobban tennék, ha a' protestantismus, mellytöl 
emlékiratuk lényegben úgysem különbözik, ke -
belébe térnének. (B.A.K.Z. ) — Csehországban, 
jelesül Warnsdorfban és körüle, szinte illyen 
mozgalmak mutatkoznak, nem ugyan elszakadást 
a1 r. kath. egyháztól, hanem következő pontokat 
óhajtók: 1) az úrvacsoráját két szín alatt; 2 ) a* 
papi nötlenség eltörlesztését; 3 ) isten tiszteletkor 
a' német nyelv behozatását; 4) a' biblia szabad 
használását; 5) a'fülbegyónás eltörlesztését. (U.o.) 

B ü n t e t é s . Souchet abbe febr. 15-kén a' 
calvadosi esküitszék előtt állott azon vád miatt, 
hogy „oktatás katholikusok számára azon veszé-
lyekről, mellyek őket gyermekeik személyében 
fenyegetik" czimü munkájában az egyetemi sze-
mélyzet egyik osztálya elleni gyűlölet- és megve-
tésre ingerié a' polgárokat. Az esküttszék kimondá 
a' „vé tkes t " ' s ennek folytában Souchet 15 napi 
börtönre, Í 0 0 franc pénzbirságra 's röpirata elko-
boztatására Ítéltetett. (Kath. K. Z ) 

l i fc l i t , l e i w e i i i r . k a t l t . p a p . E 'férfi , 
ki Leiwenben, a' trieri megye egyik helységé-
ben, 3 0 év óta paposkodott, mint kath. köteles-
ségének ismeré híveit 's hitrokonit arra inteni, 
hogy az 1842-ben alakulni kezdett bucsúegyle-
tekhez ne csatlakozzanak. Ezt ö e' czimü mun-
kájában tevé: Das Wallfahrtshüchlein, zur Be-
lehrung für den katholischen Bürger und Landmann. 
A' munkában egyéb nincs, mint a' r. kath. egyház 
e' tárgyróli tanítása 's annak bebizonyítása, hogy 
valaki abban-hagyhatjaa'bucsújárást, mind a 'mel-
lett jó kath. lehet. E ' miatt a' trieri egyházfönökök 
meginték öt, de L. nézete mellett marad, 's a' trieri 
kabátkitevéskor ellene emelé szavát kalholische 
Stimmen gegen die Trier'sche Ausstellung imJahre 
1844. czimü munkájában, melly negyedik kiadás-
ban jelent már meg, 's kath. szempontból higgadtan 
van irva. E ' munka miatt L. vagy visszahúzásra 
vagy hivataltóli felfüggesztetésre lön Trierben 
ítéltetve. Visszahúzás neki lehetetlen volt. Ar-
noldi tehát hivatalától felfuggeszté öt azon fenye-
getéssel, hogy ha ennyi meg ennyi idő alatt ma-
gába nem száll, degradáltatik és excommunicál-
tatik. Erre L. beadá védelmét, melly azonban 
Trierben aligha fog tetszeni. Igy egyházát el kelle 



hagynia. Sorsa részvétre talál mindenütt, minek 
bizonysága a z , hogy a' „Stimmen" kiadójához 
egy kath. 20 ft., évenként adandót 's egy frank-
furti pénztözsér 25 ft. küldött L. kezébe szolgál-
tatás végett, miket azonban ez a1 leiweni szegé-
nyek pénzalapja növelésére adott át. Egy prot. 
család a' szász-koburgi hgségben nála lakásra 
hítta öt meg. Most már mi fog történni? Ki-
mondatik-e az excommunicatio? az idö mutatja 
meg. L. várja 's óhajtja azt. A* számára küldött 
segélypénzt mind az említett czélra szánja 
(A. K. Z ) . 

Sclineidemiilil és Czerski. Az űj 
egyház naponként növekedik. Két lengyel köz-
ségről hírlik, hogy követséget akartak küldeni 
Czerskihez, befogadtatásukat a' \$er. kath. e g y -
házba kérendök. Az egyháznak küldött adomá-
nyok többre mennek 2000 tallérnál. Telek pap-
lakra már meg van véve. Ha nem sükerült a1 

reformátort erkölcsileg megölni, ellenei merény-
től sem iszonyodtak élete ellen. Csak egy sze-
gény éji őr becsületessége gátolá meg e* közép-
kori czáfmódot. Cs. excommunicáltatása napján 
a ' cbodzieseni egyházban nyilvános istentisztele-
tet tartott. (A. K. Z.). 

B o r o s z l ó é * R o i i g e . Febr. 16-ki gyű-
lésben R. meghatólag beszélt az új egyház köte-
lességei- és főfeladatairól, ha egyetemes e g y -
házzá akar lenni. Azután í'elolvasá az egyház 
hitvallását és az istentisztelet rendét 5 azután ide-
igleni választmányt választottak, melly az egy -
házat a' hatóságokkali értekezéseknél képvise-
lendő Az egyház 300-on felül, mások szerint 
600 családot, és így 1000 lelket számlál. Más 
városokból is számosan jelentkeznek az új e g y -
házba lépni kivánkozók. Több korosb r . kath. 
pap szinte megigéré, hogy legfelsőbb helybeha-
gyatása után ők is tagjaivá lesznek az új egyház-
nak, mit Eichhorn, pap a' boroszlói minorita 
egyháznál, már meg is tett. — A' mart. 9 -kén 
tartatott első istentiszteletről azt írják, hogy a7; a' 
szegényházi, ünnepélyesen földíszített templom-
ban tartatott, mintegy 1200 tag ' s Czerski és lin-
denaui volt, de kitért r.kath. pap, Kerbler, j e len-
létében. Az üunepélyt Steiner tr. beszéde nyitá 
meg. Auztán az egyház Rongét egyhangúan v á -
lasztá 's hivá meg papjának, ki hivatalába legott 
beiktattatott, *s miután Steiner erőteljes beszédben 
az új lelkipásztornak szivére köté kötelességeit, 
ez megigéré, hogy egyházát sem öröm-, sem 
fájdalomban el nem hagyandja. Ezt a' tulajdon-
képeni istentisztelet követé. Ronge arról prédi-
kált, mi a' Krisztus igazi egyháza? Mart. 10-én 
történt az első keresztelés az új egyházban. Bo-
roszlóba is mindenfelöl adakozások folyvást kül-
detnek (A. K. Z.). 

fitcrlin. Lapjaink 14. sz. 334. szel. é r in -
tők, hogy német-kath. egyház e1 városban is csí-
rázik. Tagjai mart. 3 - á n tartatott gyülésökben 

annyira szaporodának Már, hogy egy nem-lag á l -
tal nekik átengedett terembe már nem fértek 
jelennen egy társuk, Schildknecht gyárnok, t e r e -
mében kénytelenek gyüléskedni. Ók conservativ 
szellemben működnek, mi azon levélben is vilá-
gosan kimondatik, mellyben azt kérik ö felségé-
től, hogy az országban eltűrt egyházak jogaiban 
ők is részesítlessenek. A' traditiót csak annyiban 
vetik meg , mennyiben a' tiszta evangyéliom- 's 
józan észszel ellenkezik. Hitvallásukban a' schnei-
demühlit és boroszlóit összeegyeztetni buzognak. 
Meggyőződtek egyszersmind arról, hogy dugába 
fog dőlni az egész ujabb, hogy ugy mondjuk, r e -
formatio, ha a' már is keletkezett egyházak zsina-
ton hozott határozatok által egy testületté össze 
nem forrasztatnak; a' berliniek tehát Berlinben, 
mint e' czélra alkalmatos helyen, tartandó zsinatra 
hivák fel a' német-kath egyházakat, de Lipcse is 
szintazt tevén, a'berliniek 3 követet, őket ott 
képviselendöt, választottak. Kilátásuk van, hogy 
a' város közepén levő Werder-egyházat meg 
fogják kapni. Papjokul már is két kath. pap ajánl-
kozott. Az egyik a' legjobb bizonyítványokkal 
ellátott istenész; a' másik, mondják, azért veszi-
té el hivatalát, mert türelmes volt más hitvallá-
suak iránt. Az egyházhoz már 150 család csat -
lakozott. — Azonkül Berlinben „német-kath. 
szegény egyházakat gyámolító középponti egylet" 
alakult. Duller tr. is Darmstadtban hasonló e g y -
let-alapításra felszólítást bocsátolt közre (A.K.Z.) 

U p c s e . Az itteni német-kath. egyháa 
febr. 12 én hirdeté ki hitvallását azon hozzáadás-
sal. hogy az nincs örök időkre megállapítva, ha-
nem majdan a' körülmények szerint meg is vál-
toztatható. A' febr. 23-ki ülésben Blum elnök 
elöterjeszté azon folyamodványt, mellyben a' ha -
tóság az egyház elismerésére kéretik. Jelenteték 
azután, hogy a' lipcsei protestánsok 5500. tallért 
írtak alá német-kath. polgártársaik számára. A* 
mart. 2 ki ülésben felszólítása határoztatott el a* 
német-kath. egyházaknak, hogy húsvét napjaira 
követeket küldjenek Lipcsébe, kik összhangzásba 
hozzák az istentisztelet azon pontjait, mellyek 
iránt a' különféle egyházak most még eltérnek 
egymástól. Mart. 9-kén jelenteték, hogy remény 
van egy igen jeles pap megnyeréséhez az e g y -
ház számára 's hogy az aláírások 10,000 tallérra 
rúgnak, 's azokban nemcsak a" gazdag, hanem 
az alsóbb, szolgáló 's t. osztály is részt vön. A' 
tagok száma közel 200. (A.K.Z.). 

D r e z d a Febr. 22--kén itt is német-kath. 
egyház alakul!. Hitvallása némi hozzáadásokkal a* 
lipcsei- 's boroszlóihoz csatlakozik. Felolvasta-
tott a' lipcsei felszólítás követküldés iránt a' zsi-
natra. Schmidt földbirtokos 5000 tallért 4 száz-
tólival ajánlott a' pap fizetésére mindaddig, míg 
azt az egyház elégtelen pénzalapja kivánandja. A* 
mart. 1 - i gyűlés a' városkövetek teremében, de 
zárt karzatokkal, tartatott. Wigard tanító 's ideigl. 

2 9 * 



691 629 691 

elnök azon intést vette a ' belügyi 's cultusministe-
rektöl, hogy az új egyház nyilvános meghívásait 
gyűléseire hagyja abban 's a' karzatokra hallga-
tókat ne bocsásson; a' nyilvános tanácskozás pe-
dig azért tiltatik meg , mert az által 1) térítések 
történtek; 2) a'r.kath. papság jogai sértetnek; 3) 
a ' tanácskozásokhoz csak az egyháztagoknak, 
másnak senkinek, köze; 's 4) mivel az egyház, 
mint „ollyan", a' kormány részéről tettleg még 
nincs elismerve. Az egyház, mondják, e' tilalom 
ellen folyamodott. A' mart. 10-ki gyűlésben Wi-
gard választatott követnek a' lipcsei zsinatra. A' 
tagok száma 137. (A.K.Z.) 

Apróságok. A' Courrier fran^aisban e' 
figyelemre-méltó megjegyzéstolvashatni a' n é -
met pietismusról: , ,A' pietismus korcs vallás, 
sem r.kath., sem protestáns,'s bizonyos tekintet-
ben a' pauperismus kórkinövése. E ' felekezet a' 
kizárólag iparos prot. tartományokban keletkezett. 
Wupperthal-, Elberfeld- 's Barmenben, a' se -
lyemgyárak helyén, Alsó-Sziléziában, hol a' vá-
szon-ipar túluralkodik, Berlinben's vidékén, hol 
ipar 's gyárak pótolják a'föld soványságát, 's E l -
sass prot. és müiparos városaiban a'pietismus ro -
hanó gyorsasággal fejlődik. Nevezetes, hogy a' 
német r. kath. papság közt, mellynek nagy r é -
sze az ultramonlanismus ellen nyilatkozik, élénk 
nemzeti mozgalom mutatkozik, a ' prot. papok el-
lenben mindig mélyebben meg mélyebben mász-
nak a' pietismus zugába, holott a' pietismust prot. 
jezuitisrrwsnak nevezik a' németek." — A' britt 
's külföldi bibliatársulat 40-dik tudósításából ki-
tetszik: hogy a' szentírás 143 nyelven vagy 
dialectuson van egészen vagy részenként k i -
nyomtatva. Ugyanazon társulat 1805. óta elter-
jesztett 6,087,008 bibliát 's 9 ,877,962 újtesta-
mentomot. Kiadásai 40 év alatt 21,256,886 porosz 
tallérra rúgnak(A.K.Z.). — Rongearczképe Cseh-
országban mohón vásároltatik.(A K.Z.) — A'bau-
tzeni Gusztáv-Adolf-fiókegylet jan. 22-ki közgyű-
lésében gyűjtés rendeltetett el az ottani róm. kath 
templom építésére. így hat ott a ' vallásbeli türe-
lem példája, mit mind a 'kél felekezetű papok ad-
nak ( A . K . Z ) - Braunschweigban 1845-ki jan. 
1-jélöl a' templomi csengöpersely, városi ugy, 
mint falusi egyházakban, meg van szüntetve 's az 
ez iránti rendelet mindenhol örömmel fogadtatott 
mind a' mellett, hogy helyenként az egyházi ala-
mizsnák csökkenésétől tarthatni. (A. K. Z.) — 

B e l f ö l d . 
Halá lozás . Jul. hó 5-én költözött hosz-

szas sorvadozásai után jobb hazába a' k. k.-halasi 
ref. gymnasium egyik legjelesebb 's legrégibb 
oktatója t.t. Német Ferencz úr, munkás élete 68ik 
eszt.dejében. Távollevő gyermekei helyett minden 
jók szánó részvéte lengett koporsója fölött; mert 

Virtutem — 
Sublatam ex oculis quaerimus invidi. 

S z i l á g y i A n t a l , k.k.-halasi segéd-pap. 

Á t t é r é s e k Za la m e g y é b e n . Zala 
megyének nyugoli szélén, vend és horvát ajka 
népektől környezve nagyobb részint, — áll a ' sz. 
györgy-völgyi helvét hitvallású egyház. Népes -
sége mintegy 1 8 0 0 lélek-számra terjed. A ' k ö -
zelebb elenyészett pünköst ünnepeinek elsőjén két 
katholikus, — egy 18 éves leány és egy 6 0 éves 
férfi ,—amaz Beczkovics Therézia,ez pedig Bankó 
János, mindketten a ' tanúktól nyert bizonyítvány 
mellett (miután az az illető lelkésztől megtagad-
tatott) tértek a ' nevezett helvét hitvallású egyház 
kebelébe. A' vidékben ékes szónoklatáról i sme-
retes lelkésznek, Farkas Gábor urnák, hallgatására 
más k ő z - és jeles ünnepeken is nagy számmal 
szokolt a ' szomszéd egyházból a ' hallgatóság 
megjelenni , — ez ünnepélyre pedig annyi nép 
összetódult, hogy az igen tág belsejü egyház a' 
roppant sokaságot be nem fogadhatván, százanként 
állották körül az egyházat, hol az ablakok kinyit-
tatván, hallgatták azt a' jeles szónoklatot, mellyet 
a' tisztelt úr Efez. 2 : 1 9 — 21. „Nem vagytok im-
már jövevények és zsel lérek 's tb ." tartott. A ' t a -
nítás végeztével az általlérök tanúiktól környez-
ve állottak az úrasztalához, és az eleikbe mon-
dott vallástételt egyszerre mindketten mondották, 
— és ekképen véghez-menvén confirmatiójok — 
a' férfi a' lérfi gyónó gyülekezetben második he-
lyen, a ' leány pedig a 'gyónó nőnem-gyülekezet-
ben második helyen részesültek az úrvacsorában, 
a* helvét vallásúak szertartása szerint. Kár, hogy 
világi ura ink , kik tőlünk távol laknak, ezen az 
ünnepen, az időnek alkalmatlan volta miatt, jelen 
nem lehettek, kik a' történteket, valamint ama 
tanításnak tartalmát is jobban közölhették volna 
a' t.cz. közönséggel, mint én, ki szántó-vető v a -
gyok. *) N. S ó s F e r e n c z . 

C s ő d ü l e t a ' marmaros-szigeti reform, ly-
ceumban megürült tanszékre. Kik e' tanszéket,— 
mellyhez, legújabb rendelkezés szerint : egyház-
történetek, ó és új szövetségi igemagyarázat, ter-
mészet- és vegytan, természetrajz, mathesis, gö-
rög és német nyelv tanítása mellett, 405 e.ít. 
készpénz, tisztességes szabad szállás tágas k e r t -
tel, ' s minden harmadik évben következő, némi 

* ) Több-rendü illy esetekröli közlemények küldettek 's 
küldetnek folyvást hozzánk, mikről megjegyezzük, hogy 
azokat nem tehetjük közzé, mert lapunk nem az áttér-
tek registruma; különben is semmi nevezetest 's bámu-
landót abban nem találunk, hogy valaki a"" római kath. 
egyházból evangelika egyházba tér át. Tessék illető l e l -
kész uraknak ezeket illető espereseiknél egyenként, vagy 
a1 mi még kevésbé alkalmatlan, összesen évenként beje-
lenteni, — kik supprintendenseiknek az áttértek névso-
rát és számát beadják, — áltatok ismét, Iegalabb a' ke -
rületi gyűléseken teendő előterjesztéseik után, reméljük 
az összes summákat megtudhatni 's tudathalni. Azonban 
a' nevezetesb eseményeket vagy csoportos áttéréseket 
közzé- tenni nem vonakodunk, csak hogy a' szertartás 
körülményei , a' sűrűn ömlő könyek, az idvezítő vallás 
dicsőítése 'stb. — mil lyeneka'Rel . és Nevelésbe va lók— 
mellőztessenek. T ö r ö k . 



honoráriummá! járó igazgatóság kötvék — folyó 
évi november 1 - s ő napján elfoglalni óhajtanák, 
szükséges bizonyítványokkal ellátandó jelentésű-
ket, a' fentirt intézet t.cz. pártfogóságához, f. é. 
september 15-keig küldjék meg. Párlfogósági 
megbízásból közli S z é l e s E n d r e , 

oktató. 
Felszólító* az emberszerető ma-

g y a r o k h o z . Ha van a' magyar évkönyv lap-
jain idő, melly igaz hazafi keblét hódolat tisztele-
tével dagadozóvá tenné Császári Királyi FÖ-Her-
czeg Fenséges Nádorunk iránt, melly szive g e r -
jedéseit forróbb öröm-érzésre, és szeme könyeit 
édesdebben kiütné: ugy minden esetre a1 folyó 
é v , magas hivatalának félszázados éve az. Öt -
venedik t. i. ezen esztendő, hogy hazánk 0 Csá-
szári Királyi Fö-Herczegsége Fenséges József 
magas személyében örömedzett szeretetével 
mélyen tiszteli nagy N á d o r á t ! Melly ténydús 
félszázad! melly történet-gazdag! minőket ezelőtt 
alig egy fél ezer év tüntete az emberi nemnek, 
Öt dicsőt! mint nemzetünk védlöjét, 's támját 
mélyen tisztelve! — Nem osztá-e velünk öröme 
és szomora érzeteit? Nem va la -e , 's mindeddig 
nem-e nemzetiségünk, műveltségűnk 's erkölcsi-
ségünk emeltyűje? — Igen, igen, Ö az , ki egy 
emberkort Pannónia üdvének szentelve, fénylő 
csillagként látkörét rogyogtatja, miért is minden-
kitől szerettetett, 's övéi közt szeretett atyához 
hasonló közepettünk kedves életét éli. — Mi 
okért az alolirt — ámbátor az idő működésit a' 
halhatatlanság könyvének lapjaira gyémánt-ru-
dacscsal vésendi — egy szent érzés ihletésétől á t -
hatva , a' jelen lefolytában is, tisztelt hazafi-tár-
sainak egyetemében, legmélyebb hódolatának 
örök jeléül Ö Császári Királyi Fö-Heczegsége 
Fenséges Nádorunk legmélyebbb tiszteletére 
egy allegoriai — drága Hazájának ajánlott —kép-
pel járulni óhajt, olly föltéttel: hogy ezen szép 
kivitelű képnek tiszta bejövetele, minden alacsony 
önzés sugalta haszonvágya nélkül, sors nyomasz-
totta embertársainknak, t. i. a* pesti vakok inté-
zetének, melly 0 Fenségének magas pártfogása 
alatt lábra-kapott, fölsegítésére szolgáljon. IíijÖ-
vend pedig előfizetési uton, ezen előrajz szerint: 

E ' legfinomabb kivitelű képnek felső részén 
Fenséges Nádor Urunk borostyán-koszorúzott 's 
magyar Fő-Tábornoki ruhábanépen eltalált kép-
mása tűnik elő, tartva két nemtötöl, a' dicsőség 
t. i. és halhatatlanság nemtőitől; magas képmása 
körül látszik év-vers , a" Fenséges Ünnepelőnek 
tündöklő erényeit méltányló, alatta pedig a' két 
testvér-város Buda-Pest, 's fölöttük maga fel-
ségében az ébredő nap. A'városok alatt nemze-
tünk czímere, valamint hazánkban honuló nem-
zetek is saját nemzetiségök-szabta ruháikban; 
végre ezek közepette allegoriai idomban kiecse-
telve leend Ö Cs. Kir. Fö-Herczegsége iránti 
mindenkinek hálás ohajtata *s kivánata. 

Előfizetési föltételek következendők: 
1) Ezen kép, hogy mindenkitől annál köny-

nyebben megszereztethessék, hármas kivitelben 
kijövend; ugyanis: egy példány: a) Chinai legfi-
nomabb nagyívü papiron mesterkélyesben szí-
nezve 6 ft. b) Ugyanazon papiron színtelen 3 
ft. c) Velin szép íveken, szinte nem festve 1 ft. 
pgőben, Ezenkül Iegeslegpompásabb chinai *s 
rendkívüli nagy íveken, nem különben legesleg-
mesterkélyesb ecsettel festett példányok leende-
nek, mellyek minden, de főleg nyilvános helyek 
diszesítésére szolgálandnak, egy példány; 10, 
15, és 20 ft. p. p. 

2 ) Minden példány külön burokkal lesz 
ellátva. 

3 ) Minden t. előfizető a' szabott árnak felét 
előfizetéskor, másik felét pedig a' képnek átvéte-
lével leteendi. 

4) Előfizethetni pedig ezen allegoriai képre 
Pesten Treichlinger, és Bécsben Glöggeí Ferencz 
(Strauchgasse Nr. 242) urak művész- 's hanga-
szerek nagy-kereskedéseikben. Egyébiránt pél-
dányokat kaphatni bármelly hiteles könyvárus-
nál és müvész-szer-kereskedönél; nem külön-
ben az alulirt kiadónál is, (Ns Trencsin vmegyében 
kebelezett Sztriczén, pósta Nyitra-Zsámbokréth) ki 
tekintvén a'kiadás nemesb czélját, a 'ns megyék t. 
cz. járási szolgabiráit, sz. királyi városok előkelőit, 
és cs. kir. postahivatalait emberiség nevében 
kéri, miszerint szíveskednének ez előfizetési 
íveket közre-bocsátani; — de egyszersmind bá -
tor felszólítani a' politikai és divatlapok t. szer-
kesztőit: ha ezen nemes ösztönszülte fölhívást 
hasábjaikba soroztatni, és az előfizetést elfogadni 
nem terheltetnének. *) 

5) Magyarország-, 's hozzá tartozó tarto-
mányokban Összeszedett pénz a' királyi gyors-ko-
csin Nagy-Szlriczére Galgóczon által elküldetni 
alázatosan kívánja. 

6) Hogy az emiitett képnek érdeke annál na-
gyobbra becsültessék, egyedül annyi fog nyo-
mattatni, a' mennyi előfizető leend; legott ezután 
e1 képnek nyomdája e* ritka, nagy 's nemzeti ün-
nepély örök-emlékezetére nemzeti Musaeumba 
jövend. 

7) Az előfizetés csak folyó év september v é -
géig tart; november elején a'példányok szét fog-
nak osztatni; és hogy ezek mennyisége meg-
határoztathassék, és hogy azokat ki-ki szenyte-
Ienül kezéhez kaphassa, a' t.cz. előfizetők szépen 
kéretnek: ha minél előbb előfizetni szíveskednének'. 

8 ) Tíz példányra előfizetőknek, vagy annyi 
példányra előfizetést összeszedöknek tizenegye-
dik példánynyal a" kiadó sziveskedendik, értve 
olly példányt, a' mellyekből tiz között legtöbbre 
előfizetve leend. Végre: 

# ) Előfizetéseket e1 Lap szerkesztősége is készséggel fo-
gad el. Szerk. 



9) Ha talántán nagyobb ajánlatok — mint az 
előfizetési ár, egy-egy példányra lennének a'sors 
csapásait szemök féhye hiányában tapasztalók 
fölsegélésökré, az e' nemű emberbaráti adakozók 
nevei, az ajánlét mennyiségével külön alkalommal 
nyilváníttatni fognak. 

Ezeket előre bocsátván, a' t. cz. Egyházi, és 
Világi Méltóságok, Hivatalok, a 'Nemes Katona-
ság, ugy szinte á' magán urak is, az előfizetésre, 
és így a' kiadónak emberszerető *s szént szán-
doka kieszközlésére, nagy alázatosan meghivat-
nak. — Minden előfizető a' legfinomabb kivitelű 
képre nézve, ezen csekély árral nemcsak laká-
nak kép-ékességet szerzend; hanem legrövi-
debb errei tekintete is édes gyönyörű gondo-
latot szülend: hogy feddhetlen emberiség t é -
nyével olly dicső ünnepély emlékezetét szentes í -
te t te ; — ezen szempontból az alolirt a' leglisz-
telteb hazafi-társai iránt, kiknek nagylelkűségük 
szerte hangzik, legöszintéb bizodalommal visel-
tetvén!, csak azon szavakra fakad, mellyekkel 
magyar magyarhoz ! szív szívekhez! ismételve 
eseng: hogy a' természet adományainak hiányát 
súlyosban érezök iránt könyörületes szívvel le-
gyének. 

Bedeghi gróf N y á r y R u d o l f . 
Felvilágosítás s.-nagy-pataki főis-

kola Isák Pál iránti kérelem-, óvás- és értesíté-
séhes. Azon tudósításhoz, mi a' csalárd Isák 
Pálról a* s.-n.-pataki főiskola igazgatósága által 
a ' Prot. Egyh. és Isk. Lap folyó évi 27. számában 
tétetett, lehető gyanúsítás elkerülése végett, melly 
némelly emberekhez olly igen illik, és a' melly 
némelly emberekből olly könnyen és természetes 
önkénytességgel foly — szükségesnek látom a' kö-
vetkező körülményeket megemlíteni, mit ha az 
érintett főiskolai igazgatóság hivatalos tudósításom 
után tesz va la , igen szívesen veszek. 1) A1 ne -
vezett csalárd Isák Pál a1 nagy-körösi lyceum 
törvényeinek soha alá nem ír t ; így n.-kőrösi ta-
nuló soha nem volt. 2 ) Tőlünk Kecskemétre ment 
jeles ifjúnk Fülöp Péter úr bizonyítványát kerítette 
csalárdul kezére, 's nevét abból kivakarván, saját 
nevét ott írta bele. 3) Fülöp Péter úr bizonyítvá-
nya nemcsak nevem, mint igazgató nevével Van 
ellátva, hanem több tiszttársaim nevével is. Költ 
N.-Kőrösön 1845. julius i l - k é n . 

W a r g a J á n o s . 
Gyii lés i napok . A' bányakerület f. évi 

aug. 12-kén , a 'négy egyházkerület aug. 15-kén 
tartandják gyűléseiket Pesten, megjelenési határ-
idő amarra nézve aug. 11-ke , emerre nézve pe-
dig aug. 14-ke. 

Twrócz-Vály-volgyi r. papok ol-
vasó társulata . Oldalfalán tek. fáji Fáy Mik-
lós tábla-bíró — szeretett gyermekeit képző tisz-
telt tag-társunk Tiehy Ferencz kedveért , de 

szív-jóságból is az egylet tagjait tárt karokkal 
fogadó kath. derék magyar uri embérnek — b a -
rátságos lakába, folyó év tavasz-utó 5-kén tar-
tott— Turócz-Vály-völgyi ref. papok olvasó tár-
saságuk gyűlésének eredménye: 

1) Pénztárnokunk jelentvén, miszerint a* 
megszerzett könyvek árán túl feles pénz-maradék 
vár az egylet intézkedésére: ennek következté-
ién 's erejéig hozatandó könyvek közé köz-
egyezéssel soroltattak: a ) Történeti könyv-tár f 

Bajzától: b ) Szeremlei Gábor politikája 's neve-
lés -tana. c) Varga János nevelés- *s oktatás-
tana. d } Torz-képek, Nagy Ignácztól. 

2 ) Határoztatott: Az egyleti tagoktól bejövő 
pénz-összegnek 2 / r d á t mindenkor komoly, valódi 
tudományos — y 3 -dá t szép művészeti könyvek 
megszerzésére fordítani. 

3) A' fölolvasandó eredeti vagy fordított 
munkák tárgy választása minden tagnak szabad 
tetszésére hagyatik, ide értvén a' szent szónoki 
beszédeket is. 

Jelesül e1 gyűlésben saját dolgozataikat fölol-
vasták : T. Szombathy József bejei pap „Az 
egyházi központosításról. T. Makláry Lajos giczei 
pap „a* növendék ifjúság nevelését, — lelkészek-
től jogosan igényelt vasárnapi oktatását tárgyazó 
's megmutató értekezését. T. Szabó Sámuel G. 
szkárosi pap „egy ref. papnak komoly óráiban — 
sorsa ingatagsága, sok-oldalu mostoha helyzete 
feletti kegyes ohajtásit. T. Kupay János vályi pap 
„Alkalmi szent beszéd"-et kívánt fölolvasni, de 
mi idő rövidsége miatt jövő gyűlésre hagyatott. 
Végre. 

43 A' jövőre megszerzés végett elhatározandó 
könyvek között első helyre tetettek: Fényes Elek 
minden munkái. 

Hogy pedig ártatlan társulatunk öntökélete-
sítési czélja 's iránya — ollyantól, ki e" tárgyban 
magának, a' közelség miatt, kellő ismeretet sze-
rezhetett vala — többé félre ne ismertessék: szí-
vesen kérjük t. szerkesztő urat, e' csak ránk néz-
ve hasznos, — de a' nagy közönségre meddő 
gyűlés eredményeit becses lapjaiba, egyszer min-
denkorra, közzé-tenni. O s v á t h P á l , 

egyleti jegyző. 
I r o d a l m i m o z g a l m a k . A' debreczeni 

könyvnyomdában sajtó alatt vannak, 's finom gép-
velinen, — a' közelgő augustusi debreczeni v á -
sárra meg fognak jelenni e' következő munkák: 

1] Kis-törvény vagy népszerű törvénytudó-
mdny gyermekek számára, irta Szűcs István, a' 
ref. debreczeni főiskolájában jogtani k. r. oktató. 

2) Törvény tudományi kalaúz (elemi magyar 
magán-jog, elébe tűzve a' magyar közjognak 's 
utána toldva a1 magyar válló-jognak rövid vá-
zolatát.) irta Szűcs István, a' ref. debreczeni fő-
iskolájában jogtani k. r. oktató. 
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Nunquam aliud natura, aliud sapientia dicit. 

Ja ve D a l i s . 

TARTALOM : Szükséges-e az állományban a' val lás-egység, vagy 
status-vallás? K u n B e r t a l a n . — Barsi egyházmegye. 
N a g y J á n o s . A' hegyaljai ág. hitv. egyházmegye közgyű-
lése. N é m e t h y P á 1.—I s k o 1 a -ü g y: Falusi-iskolai könyv-
tárak. M o c s k o n y i J ó z s e f . — K ö n y v i s m e r t e t é s : 
Ideen zur Umgestaltung der eyang. Kirche v. A E. Fritze. 
V a n d r á k A . — S z e n t-1 a n t : Dávid zsoltárai. B a k s a y 
D á n i e l . — Vegyes közlemények. 

$zuhséges-e az állományban a' val-
lásegység, vagy a' status-vallás? 

Ezen kitűzött kérdésre többen feleltek már 
politikai szempontból. A' mult század elején Rein-
hardt, Binkershoek és Burigny kísérletet tettek 
összeszedni a' régi és ujabb századok példáit és 
véleményeit, hogy megmutassák, mikép az állo-
mány-vallás alapja a'status jóllétének. A' római-
aktól a' keresztyénség kebelébe átszivárgott esz 
mék, s az ujabb időkben az említett tudósok által 
elhintett elvek a'fejedelmeket fel is izgatták arra, 
hogy állományaikban egy vallás zászlója-alá von-
ják a' különhitüeket, 's ekkép minden felékezete-
ket elnyomjanak. Ezen törekvést azon hit tüzelte, 
hogy csak egy vallás kebelén virulhat a' polgári 
szerelem, 's e' félreértésnek borzasztó nyomait 
látjuk a' történetek évlapjain, kezdve a' pogá-
nyoktól és zsidóktól, egész a* vallásos nyugalom 
és politikai tisztább fogalmak felderült koráig. 
Nero, Domitian, Decius, Diocletian véres 's 
emberiséget-tipró üldözésök a' vallásegység fel-
bomlását féltő indulatok fattyu-kinövései voltak. 
Constantin tekintélyes fellépése az ariusi zavar-
ban; II. Theodosiusé a' nestoriusiban, Zénóé és 
Heracliusé az Eutichesében 'stb; — Samnarolla 
üldöztetése, Wiklef háborgattatása, a' Valdensesek 
szétszórattatása; Husz és prágai Hieronymus meg-
égettetése, — mind a' hitegység védelmére voltak 
kiármányolva. Hát ha a' vallásujítás történeteire 
visszapillantunk, — ott állnak szörnyűségeikben 
a' véres látványok, mellyeket a' hitegység elvére 
való hivatkozás,'s ennek rémítő fegyverei terem-
tettek e lő .— V-dik Károly, I~sö Ferencz, 's 
eleinte VIII-ik Henrik reformatio elleni küzdel-
mei, — Rudolf és a' Ferdinándok 30 éves hábo-
rúja, — a'párisi tanács 1523-ban felállított inqui-

sitiója, — Medicis Katalinnak VH-dik Kelemenneli 
tractatusa, — a'Bertalan éje, a' Lajosok alatti e n -
gesztelhetlen francz üldözés,— a'történetek ször-
nyetege , a' keresztyén vallás örök szennye, a' 
tribunai inquisitionis, melly 1204—1808 .340 ,921 
egyeddel éreztette a' kegyetlenséget, — mind a' 
politikának a' valláson túlható erejéből 's azon e l -
véből támadtak, hogy minden állományban, bár 
a' meggyőződés és véleményszabadság romáin 
is, állomány-vallást kell alkotni. Ezt pártolták az 
ujabb időkben az említetteken kivül még Necker, 
Tabarand 's Walter. Walter nevesen azt mondja: 
„Die Einheitder Religion ist für einLand, schon 
aus dem blossen Standpunkte der Polilik betrachtet, 
eine unschcitzbare Wohlthat; denn siemachtjene 
innige Verbindung zwischen der Regierung und 
Staatsverfassung möglich, welche die National-
krafte am langsten frisch erhalt; da hingegen 
mehrere Religionen neben einander leicht eine 
Glekhgültigkeit gegen alle erzeugen, die auch auf 
bürgerliches Wesen nachtheilig zurückwirkt. Es ist 
daher schon nacli dem Staatsinteresse in Ordnung, 
dass eine Regierung, die Religion des Landes auch 
ihrerseits gegen Spallungen, und Neuerungen zu 
schützen bemüht sei.£( 

Walter ezen szavainak két oldalán lehet a' 
zászlót felütni, mint maga is megvallja. Egyik ol-
dalról így: hogy ha az állománynak körülményei 
olly kedvezők, hogy ba a' nemzeti szellem olly 
egybevonó, hogy egy hit melegénél kényszer 
nélkül, 's a' meggyőződés erőszakoltatásán kivül 
minden kedély összeolvadhat, — egy vallás ege 
alatt barátságosan megférhet,— (minek lehetősége 
alig hihető, míg a' vér az emberi élet tengelye) 
vagy ha az állomány tagjai ki nem kívánkoznak a' 
vallásos vizsgák szélesb mezejére: — oh! akkor 
elmondhatni bátran, — hogy boldog az állomány 
a* vallás-egység kebelén, mert a' hit és meg-
győződés szabadsága kényszer nélkül megtalálta 
azon partot, hol a' vélemények tengerén bizton 
lorgonyozhat. De minthogy az egy „pásztor és 
egy akolu aranykora beérhetlen távolban áll még 
előttünk, 's csak a' kegyes ohajtások sorába tar -
tozik: mulhatlanul érdekében áll egy bölcs ko r -
mánynak a' statusvallás eszméjét nem az hogy 
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nem létesítni, de csak pártolni sem. E ' mellett az 
igaz keresztyéni türelem és szeretet, melly alapja 
egyedül a1 boldogító vallásnak, soha sem látogat-
hatja meg a' különböző-véleményű egyleteknek 
kebelét. Nem! mert lehetlen, hogy ott, hol a' 
vallás, a* szívnek ezen félthető kincse, magának 
(melly rendesen ábránd, vagy elfogultság követ-
kezménye) elsőséget Igényel ; — lehetlen, mon-
dom,'hogy elsőséget ne Igényeljenek ott maguk-
nak azon vallás követői, a' polgári életben is, j o -
gokra, rangra, hivatalokra nézve. Es itt van meg-
vetve, t. olvasó! alapja a' türelmetlenség azon ron-
gáló lelkének, melly a' polgári élet mezején, tör-
vényhatóságoknál, tanácskozásokban, még a* tár-
salgási életbon is, habár önmegtagadással is, vé-
leményt, elvet,erőt megoszt; és naponként annyi 
áldozatokét ejt, íT közboldogság rovására, pusztán 
vallásos félreértett érdekekből. Példa erre An-
golhon, hol a1 keresztyén testvérrokonok, a* ka-
tholikusok, csak 1829-ben emancipáltalak. Példa 
édes hazánk, I-sö Leopold és Mária Terézia alatt, 
midőn hivatalt csak katholikus viselhetett. Jog-
igénylésnek helye, hitem szerint, nincs a' vallásos 
hit 's vélemény körében: vagy ha valaki azt 
mondja, hogy van, a' keblek ezer bántalmaivalés 
sérveivel történhetik annak gyakorlása; a' b i t -
sérveknél pedig- nincs sajgóbb seb , nincs sópt-
több szálka, melly a* kedélyeket jobban szétszí-
taná. Maga Walter hajlik ezen véleményhez, midőn 
azt mondja: „Wen durchdie Macht der Umstande 
eine neite Glaubensparthei thatsachliche Existenz 
erlangt hal, so ist es dem Geiste des Christenthums 
angemessen, derselben ihre eigene Religiomübung, 
nnd bürgerliehe Freiheit zu gestalten" *) A1 

status tagjaival csak ugy bánhatni, mint polgárok-
kal, nem ugy, mint meghatározott vallás szemé-
lyeivel, mert minden embernek van egy subjectiva 
vallása, melly külső kényszernek alá nem eshet-
vén, szabad meggyőződés jogaira hivatkozik. A' 
természeti jogok közt főszerepet visznek a' hit-
nek és véleménynek jogai: kik! imádhatja ugy 
Istenét, mint szíve parancsolja, csakhogy isten-
tiszteletének módja erkölcsös, 's hitelvei a' status 
jóllétét veszélyeztetők ne legyenek. És ott boldog 
a1 hon, hol a ' hit és meggyőződés utján szabadon 
lehet legyőzni a' babonát, a' vakságot; ott fejlő-
dik az értelem, ott hevül a' szív nemes munkára, 
's az élő nemzedék magas szellemében mindenkor 
rejlik a' jövendőnek áldást-hozó csirája. 

Némethon, kormányzási bölcs szempontból, 
nincs többé katholikus és protestáns németállomá-
nyokra osztva; jól tudják ott a' kormányok, hogy 
a* felekezetesség, még maga az ezt jelentő név 
sem ébreszthet sympathiát. Nincsenek ott többé 
eretnekek, a1 valláskülönbség a' meggyőződés-
nek ós lelkíösmeretnek határaiba szoríttaték. Hát 
az északamerikai egyesült állományok mi szépen 

virágzanak a' vallásos meggyőződéinek szabad 
ege alatt ? — Igaz bár, hogy az egymás mellett 
egyenlő joggal álló vallásos felekezetekkel van 
baja a'kormánynak, hogy fentartsa a* jog egyen-
súlyát ;közöttök: de kevés ez azon bajhoz képest, 
mellyet a1 felekezetek követelései, panaszai sú r -
lódásai, 's egymás iránti féltékenységei okoznak. 
Az egyenlö-jogúaknak nincs mit egymástól félteni, 
és ez egyik alapköve a' békének. — Azonban azt 
is nehéz volna megmutatni, hogy a' státus által 
pártolt vallás-egység az ujabb időkben, vagy akár-
mikor is, megakadályoztatta a'szakadásokat; any-
nyi igaz , hogy a* reformatio elleni reactio még 
több szakadásokat szült, mert magok a' kormá-
nyok véleménypártot alkottak .az üldözések és 
nyomások által mind a' politika, mind a' vallás 
mezején. A' vallás-egység különösen gyámola a* 
hierarchiának; ebben a* szellerriben törékedtek 
Hildebrand és Bonifacius; tudták ök, hogy ez á l -
tal az egyház szilárdul, 's a' polgári érdekekkel 
összeütközvén, azokat megtöri. Ez volt oka, hogy 
jogain túllépve az egyház, sok időkig minden j a -
vítást elvetett magától, 's e1 miatt az értelme-
sekben közönösséget, és szakadási kórt idé-
zett elö j a' műveletlenek közt pedig a' babo-
nát és tudatlanságot terjesztette. Ezt igazolja a7 

reformatio előtti időszak; ezt bizonyítja a' tudós 
Görres is, így szólván: „Die Römische Kirche ist 
trotz ihres Einheintsprincips, von der Schuld nicht 
freiy das jene (Reformaiion) zum Schisma ge-
worden. Denn mit Mászigung hatten die Refor-
mátorén imBeginn nur das Gerechteste, ja weni-
ger als das begehrt." * ) Itt ezen szavakban a* 
tudós Görres világosan kimondja, hogy a* r. kath. 
egyháznak egység-elve idézte elö a' reformatiót, 
— Görres szavai szerint, a* második özönvizet. 

Az egymás mellett barátságosan álló fe leke-
zetek közönösséget, Walter szerint, nem idézhet-
nek elö, söt inkább egymást tüzelik a ' tiszta va l -
lásosságra; szakadási kórt sem okozhatnak, söt in-
kább önmagok erejének feltisztításában fáradoznak. 
Reformatio nélkül a' katholicismus soha meg nem 
tisztítja magát a' sok adalékoktól; valamint a* r e -
formatio buzgó heve is elgyengül, ha egymást 
ki nem híva a' küzdtérre, institutióit nem védel-
mezi 's javítgatja. Valljuk meg, hogy a' legrop^-
pantabb erő is tespedésnek indúl, ha reá ellenerő 
nem hat. Minek köszönheti a' müveit világ, minek 
köszönheti különösebben Némethon tudományos 
kifejlődését és civilisatióját ? bizony a' kebelé-
ben egymással vetélkedő egyházaknak, mellyek 
az egymás iránti viszonosság kifejtegetésére szánl 
tudós erővel kritikát, philosophiát, históriát élén-
kebb mozgalomba hoztak. 

De menjünk tovább. Azt mondják némellyek, 
a' vallás-egységet, vagy az előjogozott vallást 
azon czélból is lehet pártolni, mert minden áUo-

#) Kirchenrecht S. 99. § . 5 2 . iEuropfi Rovolution. S. 131. 



mélyszerkezetnek, vagy kormányrendszernek 
egy-egy hitvallás (confessio) felelhet meg. A ' r. 
katholicismussal, a' monarchico-aristokratiai; a' 
protestantismussal pedig a' demokratiai kormány-
rendszer fér legjobban össze; 's állításukat azzal 
gyámolítják, hogy a 'mel ly nép a" hit dolgaiban 
feltétlenül engedelmeskedik, mint a' r. katholi-
kusok, az a' polgári életben is így enged az o r -
szágié akaratnak. Ellenben az, melly a' hit dol-
gaiban szabadságot és vizsgálódási jogot igényel;, 
annak politikai életét is ezen szellem hatja át. Éz 
ázt bizonyítaná, hogy egy nép elvszerüleg él és 
munkálkodik, holott alig találnánk erre példát a' 
történetek térmezején. Ezen okfö szerint a' Krisz-
tus közönséges vallását is lehetne gyanúsítgatni 
azzal, hogy az népegyenlöségre, sőt fejetlenségre 
vezet. Mert, Jézus és apostolok nem a* magas 
paloták kényelmes lakóit, inkább az alacsony ka-
libák szűkölő népét keresék föl. Midőn Jerikóból 
mene JézuS, nagy néptömeg kiséré öt, és ö a' 
sokadalom köréből kifordulva, hol sok nagyok is 
valának, meggyógyítja a' vakokat és bénákat 5 's 
ezt mondá: „Ki köztetek nagy akar lenni, legyen 
ay ti szolgátokMát. 20: 27, A* keresztyénség 
alapelve a' rokonszeretet ŝ az emberek egyen-
lősége Isten előtt. Jézus az egyházat nem osztá-
lyozá alsó és felső rendre, — hanem erényes- és 
nem erényesre. Ezen keresztyén elv mindenkit 
feljogosít becsületes lelkület mellett egész a' trón-
hoz. Fájdalom! mégis ezen isteni elv mellett so -
káig homályosítá a' keresztyénség jellemét a' rab-
szolgaság, és homályosítja még most i s , habár 
szelídebb alakzatban. 

A' középkor volt az, mellyben leginkább hát-
térben maradt a' szeretet vallásának említett ma -
gas elve, melly vallás egy ugyan, — 's mindért 
ember kedélye táblájára irvák annak igazságai: 
mégis személyleg (subjectiv) véve olly különbö-
ző, hogy a' hány egyed, annyikép vélekedik róla. 
Ezen korban szítlatott fel leginkább az aristokratiá 
az egyház kebelében, melly elfojtotta a' vallás-
szabadságot. Ausztria, Spanyol- és Franczhon a' 
vallás-egység rendületlennek képzelt szikláin hit-
ték magokat önállásukban megerősödhetni, 's ennek 
kivitelére húzták jobban-jobban össze a' papi h a -
talmat. Lehet mondani, hogy az 5 keresztes háborúk 
némileg erre valának intézve. A' Stuart-ház ezen 
elve szerint: „no bishop no king," „ha nincs 
püspök, nincs király" a1 róm. katholicismust ha -
talma védfalaként tekinté. — Ez nagyon termé-
szetes, hogy ez sokáig így nem mehetett. A* val -
lásos egység szilárd korlátait az ész kezdte szé t -
szaggatni. A' lélek, emberi kényszert sokáig nem 
tűrhetvén, igényiette isteni jogait. Harcz készült 
az elöjogosított vallás-egységellen, 's ennek kép-
viselője, a' hivatásáról megfeledkezett papság 
ellen. A* lelkiszabadság szép koránya jelentgefé 
magát , V a* nagy-szellemü Lutherrel és dicső 
munkájával fel fé tetszett. — A' vallásos-egység 

megtartására, a* vélemények korlátozásáig Hiá-
ba lépett fel egyrészről az egyházi képviselet, 
másrészről a' kormányok; hasztalan voft minden 
üldözés, minden ellenállás, — egység zászlója alá 
többé nem lehetett vonni az intelligentiát. Sőt az 
ellenállással nevekedett annak tüzrohamá. — Űd-= 
vös a' lélekegység, — de kényszerrel eszfcözíení 
nem lefiet. Az egyesűit' alföldét a' vallás-egyesí-
tés túlságos buzgalma szakasztotta eí a'gondatlan 
ílf. í®ülep alatt Spanyolhontól; a' szörny Álba 
vérengzései ott csak ellenszegülést szültek. Iríand 
szakadatlan súrlódásait Angliával, a1 status vallás 
túlnyomósága eszközli. A* naponta nevekedő 
orosz propaganda, 's ennék veszélyes kényszer-
rel északon, av vallás-egység megalapításának 
czélja és eszközei, a* híÉ és meggyőződés erö-
szakoltatásával. Ilát honunkban nem a' status-
vallás önző institutiója zár t -e ki több millió ke -
resztyént sok jótéteményekből *s a' vallásos sza-
badság édes hajlékából? A ' budhaismus és bra-
maismus örök csatáit ki nem ismeri Ázsiában? A* 
história azt sehol sem bizonyítja, hogy a' vallásos 
egység megalapítására használt eröszakok, *s 
az ennek szerepét vivő hierarchia támasza lelt 
volna a* trónoknak. Míg Franczhonban a' revo-
lutio korszakában, a1 stalus-vallás, a' hierarchia 
és más sok illynemü törekvések meg nem tartha-
ták a' királyságot; míg Spanyolhonban a* legújabb 
időkben hierarchiai védjog mellett, 's tiszta vallás-
egység körében olly mélyen sülyedt a' királyság; 
míg Belgiumban a' pártütés ellenében a ' vallásos 
egység meg nem tarthatja a' királyságot, 's míg 
a* 4-dik revolutio gúnyolja a' hierarchia minden 
erőködéseit: addig a* protestáns szabadon gon-
dolkodó egyház több helyeken erösíté a* fejedelmi 
hatalmat. Dániában ez hozta elő az ugy czímzett, 
királyi törvényeket, mellyekben a' fejdelmi álta-
lános uralkodás ismertetik el. Poroszhonban a' 
protestantismus szabad virágzása mellett, hol a* 
különböző felekezetek szabadon hisznek és valla-
nak, nincs korlátozva a ' királyi hatalom. Több 
herczegek azért ragadták meg a'reformatio alkal-
mát, hogy részint a' nagyobb fejedelmek, részint 
a' hierarchiai gyámság szalagát elvethessék és 
önállásra emelkedjenek, mint Prussiában, Palati-
natusban, Hassiában. * ) 

Dé bárminő befolyást gyakoroljon a' vallás 
a' politikai életre: mindig igazságtalan dolog vol-
na az, ha minden nemzeti nyugtalanságot, vészt 
egyik vagy másik vallásra rónánk, — és minden 
jót, mi történik, a* statusvallásnak tulajdonítanánk. 
Történettani pártossággal vádolhatna bennünket 
akárki, ha azon mozgalmakat, forrongásokat, 
mellyek 50 évtől óta nyugoti Európát dúlják, mind 
a' rom. katholicismusnak tulajdonítanék, és ezen 
szempontból Ítélnők meg a' kath. vallást. — A' 
keresztyénség lelke megtilt minden pártoskodásl: 

*) Handbuch des kath* und. prot. Kirchenrechts. 



und Religions-freiheit huldígt, kann nur als eine 
widerrechtliche Einmischung in das innerste und 
heiligste Eigenthum des Menschen angesehen 
werden; unter welcher Form sich auch der 
mittel- oder unmittelbare Zwang verbergen mag. 
— Indem aber der Staat seiner Pflicht gemaszdie 
Ausübung der Religionsfreiheit schützt, darf 
von dieser keine mit den ersten Bedingungen des 
Bestandes der bürgerlichen Gesellschaft feindse-
liger Gebrauch gemacht werden 5 aber kann die 
Staatsgewait wegen gewahrten gleichrnassigen 
Religionsschützes von jedem ihrer Unterthanen 
verlangen, dasz er sich auch ausserlich zu einer, 
der beschützten Religionsformen bekenne, um 
so auch einige Bürgschaft für jenes höhere Stre-
ben, zu erhalten, worauf, worauf zuletzt nicht nur 
das einzelne Familienwohl, sondern auch die ge -
sammte öíFenlliche Wohlfahrt am sichersten gebaut 
werden kann." K u n B e r t a l a n , 

abauji pap. 

a' népjellem hiányát, a' vér nyugtalankodásait 
nem lehet a' vallás vétkéül tulajdonítani. Lehet-
nek az egyháznak visszaélései, mellyek elébb-
utóbb káros következéssel köszönnek be, de nem 
a' vallásnak; és ez nem ok a r ra , hogy a' meg-
győződéséhez 's vallásához hü néposztályt gya-
núsítgassuk, vagy vallásos elveiből azt következ-
tessük, hogy az forrongásra hajlandó. — Jézus a' 
maga tanát nem a' lelkiösmeret és meggyőződés 
rablánczául adta; nem is botránykőül, hanem 
vizsgálódásink tárgyául, és tökéletesedésünk esz-
közéül. Maga mondja ö : „Az írásnak magyará-
zatát meg nevessétek; mindeneket megpróbáljatok, 
— a' mi jó, azt megtartsátok" 1. Thess. 5:20. 21. 

Ezen erkölcsi és történeti uimutatások és el-
vek szerint én ugy látom, hogy a ' vallásos-egy-
ség kívánása légbe épített vár, mellyet az ember 
sem nem otalmazhat, sem nem bírhat, sem fel 
nem adhat. Jézus földi fellépésétől fogva mindig 
találkoztak különböző értelmű és véleményű em-
berek; lettek eltérések, szakadások: ezek idéztek 
elő elvcsatákat és véres küzdelmeket, mellyek a* 
keresztyén vallás terjedésének semmit nem ártot-
tak ; és lesznek szakadások és hitelvek mindaddig, 
míg az emberi észnek és szellemnek szájába z a -
bolát nem vetünk. Míg emberek lesznek, vallások 
is lesznek, mellyekben különböző vérmérsékmé-
nyü és szellemű emberek keresendik kedélyök 
gyönyörűségeit. És ez Istenadta útja az értelmi 
tökéletesedésnek. A' természeti törvények vál-
tozhatatlansága nem alkalmazható a' lélekre; 
ennek örökös mozgás, vizsga, kétkedés, v i -
lágosodás fejlődési symptomái, ebben az ú t já -
ban a' lelket semmi önkény nem bilincsezhe-
ti. Azt mondja Eichorn egy parlamentaris be -
szédében, mint cultus-minister : „A' nemzet, 
melly az észt bilincsezi, magát bilincsezi; 's 
a' vallás, mellyet felekezetesség korlátoz, rab-
vallás— Ne féljünk attól, hogy különböző v é -
lemény miatt megdísztelenül rajtunk a' keresz-
tyén név , csak azon közbirtokunk, a' kijelentés 
drága kincse, maradjon meg, mellynek alapja a' 
lelki szabadság. — Ennek körében testvérileg 
megférhetnek sok vallásos felekezetek egymás 
mellett. Türelem és szeretet Jézus jelszava. Nem 
is kívánta ö, hogy az egész emberiség egy szűk 
felekezetnek hajiokába szoruljon. „Az egyház 
csak köntös, mellyet magára vesz a' vallásos tár-
sulat, lélek és igazság a' vallás", így értett Jézus. 
Magával 's az emberiséggel roszul számoló szív 
azért az, melly vallásos hanyagság vétkének ke-
reszteli el azt, midőn a ' különbözö-vallásuak e g y -
mással szépen társalognak vagy egymás vallását 
nem roszalják. Méltó, hogy hamvadjon el önkí-
nainak lángja között azon kebel. Ebben csak 
Brendellel, a' jeles egyh. jogtudorral, érthetek 
egyet, ki ezt mondja: „Jedes nahe, oder entfernte 
Hinwirken auf die Einheit der Religion, welches 
nicht zu gleicherZeit dem Principdes Gewissens, 

líarsi egyházmegye. 
Több mint egy éve , mióta megyénk életéről 

a' t. cz. közönség mitsem olvasott, 's nem azért, 
mintha hírmondó sem maradt volna közöttünk, 
mert az csakugyan van; de mivel vannak körül-
mények, mellyekben jobb hallgatni, mint szólni; 
's hol harcz, és háború foly, ott ténynyel, nem 
hirrel vesződnek, Igy történt ez nálunk is az egy-
házi mozgalom helyén, hol nem egy üdvös eszme 
pendült m e g , 's nyert életet, mint a' restauratio, 
a' közkönyvtár, melly hova-tovább nagyobb pár-
tolással növekszik, 's más egyebek egyenesen 
csak házi dolgainkat illetők,— 's viszont nem egy 
van forrásben, ismét nem egy bukott meg. Erre 
nem kell nagy demonstratio, csak egy visszapil-
lantás a' lefolyt időkre. 

Egyházmegyénk fölébredt szelleme, a' sok 
visszaéléseknek hadat izenve, majd négy éve 
már hogy küzd, 's a' reform szükségét érezve, 
a ' kerületi gyűlésen is több üdvös eszmét pendí-
tett meg, ezek közt egyetlenegy gyógyszerün-
ket, a' képviseletet is, mellyröli véleményét e' la-
pok multévi folyamában közzé is tevé. Most 
azonban eljővén a' teljes idő, a' tény ideje az 
erős lélek megpróbálására: fölébredt az ördög is. 
's megjelent ismeretes fegyvereivel, konkolyt 
hinte először személyek közt, melly mult évi sept. 
16-án tartott közgyűlésünkben szépen ki is kelt; 
midőn két, ülnökségre alkalmas lelkész, 's azok-
nak emberei közt meghasonlást szerzett, az álta-
lános többség ürügye alatt, minden józan válasz-
tás és tanácskozás ellenére, a' be nem küldött 
szavazatokat is beszámíttatni erőszakolván, kiket 
ez által szerény visszavonulásra kényszeríte. És 
tombolt az ördög, mert erősen hivé, hogy e' dia-
dala fegyverével nem sokára nagyobbszerü győ-
zelmet víhat ki. Illy körülmények közt eljött a* 



tavaszi közgyűlés ideje, melly mart. 12.13. nap-
jain tartatott esperes ur lakhelyén, hol: 1) Az 
egyházilatogatás egyházakat, 's tanodákat illető 
általános észrevételekkel kisért jegyzökönyve 
fölolvastatván, némelly pontok iránt czélszerü 
rendelkezés tétetett, jelesül az egyházakra nézve 
határoztatott, hogy mivel az egyházak lelettárai 
legtöbbnyire régiek, 's így azoknak vagyona 
tisztán sem általuk, sem a' rapsodikus látogatási 
jegyzökönyvek által ki nem mutattathatik, minden 
egyház által készíttessék egy új olly alkalmas 
lelettár, mellyben az egyház vagyona, 's fogya-
téka egyszerre kitűnjék, 's hogy az egyháziláto-
gatás is e* részben czélszerüleg, *s foganatosan 
tehesse eljárását: készíttessék az összes egyház 
vagyonát tartalmazó illy lelettár az e.megye r é -
szére is a1 látogatás által használandó, mellynek 
mintakészítése a' jegyzőre bízatott. — Az isko-
lákra nézve pedig a' most újólag vitatott felügye-
lök felállítása választmányra bízatott, holott az 
egyházak a' fuvarterhet, a' felszólító látogatás-
nak már megajánlották; — 's más akadály már 
alig lehet, mint azon buzgósághiány, ha lelké-
szek felügyelökül nem találkoznának. 2) Felvéte-
tett a' versenygés tárgya, a'kerületi gyűlés által a' 
képviseleti rendszerre egyházainktól kívánt vé -
lemények központosítása. Mit tettek az illetők 
erre nézve gyűlés előtt in partibus, és még gyű-
lés napján is, azt elgondolhatja, ki képzeli magá-
nak a' harczot ós háborút, mellyet ez előidézett. 
— Először is kérdésbe tétetett, fölbontassanak-e 
a' vélemények, miután az egyházak részéről itt 
követek, a' lelkészeken kivül nincsenek?. Győ-
zött az igen, azon oknál fogva, mivel nem tud-
hatni, nem nyilvánítják-e beadott véleményök-
ben egyházaink, mikép ök illy követet küldeni 
nem akarnak. Fölbontattak hát, 's fölolvastatván, 
kitűnt, hogy több egyházak véleménye csak 
presbyterialis gyűlésben, 's így rendelet, 's a* do-
log természete ellen készült; — 's így ez meg 
nem állhatván, ismét nagy versenygés közt, új tör-
vényes vélemény adás rendeltetett — egy, május 
13-kán Nagysallóban tartandó, közgyűlésre bea-
dandó. Mondatott ugyan több lelkészek által ez 
ellen, mikép a' mostanival ellenkező véleményt 
akkor sem hozandnak, 's mi elhittük,— a' határo-
zat azonban megállott. — 3) A' kerületi gyűlésre 
menendő követeket egy évre választó szavaza-
tok bontattak fel, 's mint az előzmény mutatja, 
azok a' meghasonlás lelke által készíttetve, tán 
nyolcz felé oszlottak el; 's így általános többsé-
get senki sem nyervén, a' legtöbb szavazatot 
nyert két egyén vala kijelölendő. Alulirt azonban 
észrevevén a' gyűlés előtt történtteket, 's hallván 
azon nyilatkozatokat, hogy most — nehogy a' 
képviseletet nyakunkra hozza — nem fogjuk kül-
deni; de a* kijelölendövel, ki épen képviseletel-
lenes is volt, pályázni sem akarván, a1 kijelölés alól 
magát — ámbár legtöbb szavazata volt — kivé-

tetni kérte, kijelentvén, mikép illy körülmények 
közt e' megyének követe lenni nem akar, 's mi-
után a' többi egyének két három szavazatot 
nyertek csak, új szabad választás rendeltetett. 
Csodálatos! alig végződtek be e* tárgyak egy 
nap, 's másnap némelly lelkész urak által a' kép-
viseleti rendszer fölött hozott végzés hitelesítése 
sürgettetett, 's pedig azon okon, mivel ök — re 
bene gesta — már haza akarnak menni. Eleget 
mondatott, miként, vannak még több érdekes 
tárgyak is, várják meg a" gyűlés végét 's ne hagy-
ják, szokásuk szerint — miután egy-két tárgygyal 
az időt fölemésztik — azok eldöntését csak a' 
tábla nyakán: de nem tágítván, kérésök megada-
tott. Ekkor többen, Te Deum-ot énekelve, csak-
ugyan el is mentek, míg a' tábla, 's egy- két lel-
kész a' gyűlést egyéb tárgyakkal majd esti 10 
órakor bevégzé. 

A' nagysallói közgyűlésen, mivel a* képvise-
leti rendszer feletti vélemények központosítása 
végett gyűlt össze, fölbontattak először is a1 vé-
lemények, mellyeknek eredménye, ugy a1 mint a' 
kerületi gyűlésre felküldetett, a* t.cz. közönséggel 
közöltetik, *) mi eléggé mutatja, mint tagadta 

*) Barsi egyházmegye véleménye a' képviseleti 
rendszer kiterjesztése iránt a' jegyzőkönyv 
szerint. 

Fölbontatván 's szóról szóra felolvastatván egyháza-
inknak a' képviseleti rendszer kiterjesztése iránt beadott 
véleményeik: kitűnt, miszerint azoknak általános több-
sége azt kiterjeszteni nem kivánja, söt szükségesnek 's 
kivihetőnek sem tartja azon okoknál fogva: 1) mivel 
sokkal szegényebb állapotban vagyunk , mint hogy illy 
kiterjesztett képviselet által akár a1 lelkészek, akár az 
egyházak költségei szaporittathassanak 2) Mivel az értel-
miség, az illő, helyes és czélszerü tanácskozás főkelléke 
olly alant áll még most legtöbb egyházainkban, hogy a' 
tervezett terjedelmesebb tanácskozás czélra nem vezetne, 
sőt egyházi ügyeinket csak bonyolítaná, 's így vallás és 
egyház virágzását csökkentené inkább, mint előmozdí-
taná. 3) Mivel paplakaink sokkal szűkebbek, mint hogy 
olly tanácskozó testületet, millyet a' tervezett rendszer 
szükségesítene, befogadhatnának. Ennélfogva valamint 
a' képviseleti rendszer kiterjesztését nem pártolja "s azt 
a' kerületi gyűlés által meghagyott képviseleti gyűléssel 
a' rendszer elfogadását megelőzőleg megkezdeni sem 
akarja: ugy kijelenti, hogy az eddigi igazgatási rend-
szerrel — melly szinte képviseleti — megelégszik, 's 
bár törvényes állásunkat zsinatilag rendeztetni óhajtja, 
mostani igazgatási rendszerünket azonban addig elég-
nek tartja. 

Egyházmegyei kormányszékünk azonban , felhíva le-
vén szinte e' tárgyban világosító véleményadásra — 
az itt kifejtett nézetekkel ellenkezőleg, a' képviseleti 
rendszer kiterjesztését pártolja, azon meggyőződésben 
levén, hogy az így kiterjesztett képviseleti rendszer 
fogná megszüntetni azon okokat, mellyek az ellen most 
fölhozatnak. Mert 1) bizonyos és tagadhatatlan elv az, 
hogy csak ott van érdek, hol befolyás van, "s minél na-
gyobb 's kiterjedtebb befolyás engedtetik egyházunk 
tagjainak annak dolgaiba 's igazgatásába: annál na-
gyobb érdek költetik fel bennök; 's ismét köz-elismert 
igazság, hogy minél nagyobb valahol az érdek: annál 



meg* á la Szathmár, megyénk többsége elébbi 
véleményét. Itt ha egy kicsit dévájkodni akarnék, 
bö anyagom lenne, — de nem akarom az ördögöt 
még korommal is bemázolni —mint Dobos bará-
tom szokta — hogy annál feketébbnek tessék. 
. i.i.n ii i i min 

nagyobb a' részvét is? a' hol részvét van , ott a' köz-
szükségre a' költség* sem hiányzik,: mert ismét nagy 
igazság a i , hogy mindenki örömeitebb ad, ha tudja, 
mir«, mintha tudta nélkül rovatik nyakába a' tereh. 2) 
Épen így van meggyőződve kormányszékünk a' felho-
zott értelmiség-hiányra nézve is. Mert ha köztanácsko-
zásokban a' mostani értelmiség mit a' tanácskozás 
természete hoz magával — közlené értelmiségét az ott 
megjelenendő értelmetlen tagokkal,'s azokat a' közdol-
gok iránt világosítgatna: természetesén, jobbban érte-
nék vallási és egyházi dolgainkat mint állítólagosán je -
lenleg. Azonban ha egyes egyház dolgainak folytatá-
sára akár-hol elég értelmiséggél bírnak annak tagjai, 
midőn a' helybeli presbyterium a' lelkészszel képes azt 
igazgatni, fentartarii, söt vitágoztáthi: ugy hiszi a' kor-
mányszék, hogy ott, Kot szinte illy egyházi dolgok fo-
rognak szőnyegen, az egyházak kiválogatott követeik 
az összes lelkészséggel haszonnal tanácskozhatnának. 3) 
A1 helynek szűk volta ellent nem állhat e' tervezett in-
tézkedés létesülhetésének , mert vannak csakugyan 
minden egyházmegyében tágasabb paplakaink i s : de, 
mint a1 választmányi munkálatban is nyilván érintve volt, 
az illy gyűlések templomban tartathatnának, mint néha 
tartatnak is , 's talán a' tanácskozásban szügséges ille-
delem az illető tagokban itt jobban is fentartatbatnék. 

Ámbár pedig a' kiterjesztendő képviselőiét tartja egy-
házmegyei kormányszékünk azon sároknak, mellyen 
egész egyházi életünk reformja1 czélszefüleg'-foroghat, 
's mellytől minden tekintetbeni felüdülésünk remélhető, 
's melly nélkül a* sokaktól, V mindnyájunktól annyira 
óhajtható zsinat sem alakulhat's működhetik ugy, hogy 
annyi bajainknak és szükségeinknek panaceája legyen: 
mindazáltal a' képviseleti rendszernek a' kerületi vá-
lasztmány által kidolgozott tervezetét egész kiterjedés-
ben nem pártolhatja. Nem pártolhatja jelesül 1) a' ket-
tős elnökséget, kivált egyes egyházainknál, már csak az 
egyháziasság tekintetéből is; ha nem említi is azt, hogy 
egyes egyháznál nagyobb-számu presbyterium a' lel-
késznek ellenében túlnyomósággal bir, 's e' túlnyomóság 
az egyes papi elnökséggel némileg kiegyenlíttetnék, de 
e' mellett ha elméletben áll is, gyakorlatban ki nem vihe-
tő,-—egyházunkat óvni akarja. Nem pártolja 2) közgyű-
lésekben, hol minden egyház vagy egyházmegye küldött 
követei által már képviselve van, az ülnököknek döntö 
szavazattali befolyását. Nem pártolhatja végre azon 
tervezett intézkedést, miszerint a' képviselet mellett 
is legtöbb ügyek az egész nép által döotetnének e l , 's 
így a' képviselettel szemközt demokratia állapíttatnék 
meg: de e' helyett óhajtaná inkább a' czélszerübb, na-
gyobb, 's ez által választandó kisebb végrehajtó, kettős 
képviselő testületet, ugy hogy amaz az egész nép által vá-
lasztva, annak nevében sikeresen intézkedhetnék. — 
Mert a' nép e* nagyobb képviselő testületében megvá-
laszthatná mindazokat, kik tanácskozásra 's az egyház 
dolgainak vitelére alkalmatosok; 's a' választás által 
közvetve azok is befolynának az egyházi dolgok inté-
zésébe, kik arra közvetlen nem alkalmatosok. 

E' vélemények a' jövő egyházkerületi közgyűlésre 
tisztélettel fölterjesztetni határoztattak. 

N a g y J á n o s , e.megyeijegyző. 

Csak azt mondom el, mi a' dologra tartozik, 's mi 
a* képviselet-elleneseknek viszont aligha tetszik:: 
hogy t i. minden harcz daczára isj a'tábla kivítta 
a' maga véleményét; 's ámbár nem tarthatja v é -
leményét e* tárgyban határozónak, de a' fenálló 
rendszer szerint intézendő ügyekben méltán köve-
tel magának - kivált miutánegybázaink az eddigi 
rendszer szerint kívánnak igazgattatni — elha-
tározó 's döntő'jogot. 

Azután fölbontatván a1 követet-választó sza -
vazatok, papi követ ismét senki sem lett, 's min-
tán a' relatív többséget nyert? egyének közöl 
alulirt, a ' fölebb érintett két elsőbb oknál fogva, 
kijelöltetni nem akart, t. Kulifay László képvise-
leti, és t. Dormány Endre képviselet-ellenes urak 
jelöltettek ki, 's egy választmány által már föl is 
bontott szavalatok többsége szerint, a* wigh kor-
mányszéknek most választott ülnöke t! Dormány 
Endre úr fogja, mint tory követ, egyházmegyén-
ket,} vágy inkább 1. . . képviselni. Ezeknek nyo-
mán^ hogy a ' majd minden választásnál elöjövö 
azon hanyagság, miszerint több szavazatok elma-
radnak ~ orvosoltassék, *s a* szavazatokkal! 
visszaélés is távoztathassák: indítványoztatott 
alulirt által, hogy miután véleménye ellenére az 
egyházi évenkénti látogatás szükségessége a* 
megyei többség által megállapíttatott, tegyen 
hasznos szolgálatot a* közönségnek az által is, 
hogy a1 megyét illető szavazatokat szedje össze; 
de, hogy a'választási szabadságot tekintélyével, 
vagy tán befolyásával is ne sértse: csak már a k -
korra elkészített szavazatokat vegyen át, a ' köz-
gyűlésnek beadandókat. Melly indítvány el is f o -
gadtatott. Lássák az újítás ellenei! haragusznak 
az újításokra , pedig az illy visszaélések szülték 
ám eleitől fogva a' reformokat! — Jun. 12-kén 
184öí 

N a g y J á n o s . 

A' hegyaljai ág. hl tv. ev. egyházme-
gye közgyűlése* 

F. é. julius 2. 's köv. napjain alügyelö Szir-
may Hugó *s főesperes Komáromy József elnök-
letük alatt Miskolczon tartatván: 1) Világi elnö-
künk megnyitó beszédében fájdalommal jelenté 13 
évig volt főfelügyelőnk méltóságos Szirmay A n -
tal cs. k. kamarás elhunytát. 2 ) Négy jegyzőink 
közöl csupán Teöreök Sándor levén világi rész-
ről jelen, egyházinak tanító létére alulirt, vi lági-
nak tályai képviselő Thau Ágoston helyettesítte-
tett. 3 ) Föesperesünk egyházmegyénk állapotát 
terjesztvén elő, midőn több lelkészek be nem kül-
dék a' szükséges adatokat, jövőre ezeknek pontos 
beküldésökre köteleztettek. 4 ) A' kerületi gyűlés 
rendesen későn hirdettetvén egyh.megyénk nagy 
kiterjedéséhez képest, annak tartatási helye *s 
ideje mindenkor kerületi gyűlésen egy évvel előbb 
meghatároztatni kéretik. 5) egyházmegyei 



gyűlésről igazolásuk nélkül elmaradott lelkészek 
két pforintban elmarasztattak. 6 ) Az egyházkerü-
leti pecsét magyar körirata. 7 ) A' papi 's tanítói 
jelölteknek egyházkerületi választmány előtti nyil-
vános vizsgálatuk választathatás előtt. 8 ) A' dob-
sinai sérelmes szerződés eltöröltetése, melly sze-
rint egyszer tó t , másszor német leikése legyen 
a ' püspök, — újra sürgettetni rendeltetett. 9 ) A' 
sváb-olaszi helvét és ágostai hitv. egyházaknak 
teljes víszonyosságon alapíttatni ohajtott egyesü-
lendésök meghiusulta sajnos tudomásul vétetett. 
10) Néptanítókat képző intézet pénztára gyarapí-
tására : vagy minden kereszteltetésnél 2, vagy 
minden lélek után egyszer mindenkorra 1, vagy 
minden családatyára egyszer mindenkorra 6 pkr. 
rovatni újra sürgettetendik az egyházkerületen. 
11 ) Eperjesi főtanodánk volt igazgatója M. A. L. 
f(Munyay Antal Lajos) tavai a' szlávokhoz bo-
csátott botrányos körlevele miatt kérdőre vonatni 
•kéretik. 12) A'néptanítókat képző intézetre ada-
koztak : Péchy Tamás 20, Péchy Péter 20, Joob 
József 5, egy valaki Fancsalban 2, Czékus Imre 
1 0 pftot, Joob Ferencz tíz éven át fizetendő 40 
ptot. 13) Nyugpénztárunk tőkéje az ezer pftot 
meghaladván, minden lelkész *s tanító áltál éven-
ként fizetni szokott 1 pftnyi gyarapítást növelen-
dŐk, minden hivatalba lépőket első évben tizen-
hat, azaz: 16 pft. befizetésére kötelezénk, a' 
nyugdíjhozi jogot a' részvény pontos befizetése 
mellett más egyházmegyeiekre, söt világiakra is 
kiterjesztvén, jelenleg egy nyugalmazott tanítónk 
's 5 özvegy részesíttetik 12 pftnyi nyugdíjban; 
egyszersmind az egyházak felszólíttatnak, hogy 
legalább évenként elintézendő közadakozás utján 
buzgókodjanak a* szép jövendőjü intézet alaptő-
kéjét növelni. 14) Kazai lelkész Rőczey János 
Gömör-Panyitra hivatván, helyette Demeter Já-
nos, mint szinte a* nagy-károlyi megürült e g y -
házba Birbröuner Pál igtattatott be. 153 A" nagy-
váradi egyház többszöri megintetés éllenére újó-
lag elmulasztván tanítójának meghívó-levelét 
esperesünk által megerősíttetni: e ' tet te roszaltat-
ván 's a' tanító egyházmegyei pártfogásból mind-
addig kizáratván, míg meghívó-levelét alá nem 
iratja,—az egyházkerületnél ellenszegülése miatt 
feladatni határoztatott. 16) Egy szerencsétlen 
tisztitársunk az illető egyház által élmozdíttatási 
pörbe fogatni kéretvén: egyházmegyei törvény-
szék alakíttatott, birái a' gyűlés színe előtt meg-
hiteltetvén. 17) A1 protestáns gyámiiitézet alap-
szabályai csekély észrevétel iheHett elfogatatván, 
esperességi gyámintézéti választmányunk titkos 
szavazat alján megalakult: elnöknek Zatrogh Dá-
niel, pénztárnoknak Záhr János, titoknoknak alul-
irt és Teöreök Sándor, ülnököknek: Komáromy 
József, Noszticzius János, Fleischer Gábor, flen-
del Károly és Hekkel Károly választatván meg. 
1 8 ) Egyházkerületi gyű lésünké képviselőket vá -
lasztánk. 19) Az egyházmegy © f e l ü g y e l ő i hiva-

;tala betöltésére felbontatván a1 jelelési szavaza-
ttok, Szirmay Hugó, Radvánszky Albert *s Péchy 
'Tamás mellett nyilatkozván iT többség, választási 
iszavazat alá bocsáltatlak. 20) Pénztárunk bevé -
tele 474 ft. 10 ' / 2 krt, kiadása 2 2 1 ft. 39 ' / 2 krt 
Hevén, a' fölösleg 252 f t . 31 krnak, összes v a -
gyonunk 2624 ft. 33 krnak találtatott váltóban. 
2 1 ) A' zay-ugróczi egyetemes oktatói gyűlésre 
részint egyh.megyei, részint a' miskdlczi 's n y í r -
egyházi közép-tanodák által nyújtandó költségen 
alulirt, ugy szinte Szdrtthó János és Jurányi Sá-
muel kiküldettek. 22) Az egyházkerületi jegyző-
könyv homályos szerkezete, hibás nyomatása 's 
czimzetekkeli elhalmoztatása ellen óvás határoz-
tatott. 23) A' linczi békekötés második százados 
ünnepe alkalmával a1 linczi protestáns egyház föl— 
segéltetése országszerte eszközöltetni kéretik. 2 4 ) 
Homolya Istvánnak a' nagy-röczei egyházban a' 
magyar nyelv ellen tartott beszédeérti érzékeny 
megfenyíttetése egyházmegyénkre levén bízatva, 
midőn a1 vádiratok velünk, határozat ellenére, nem 
közöltettek 's a' kérdéses egyén hason-szellemű 
áskálódásai miatt egyh.megyénket elhagyni kény -
teleníttetett, büntetlenül maradása följelentetni 
határoztatott. 2 5 ) Egyházi rendszerünk, mint 
szinte a'jegyzőkönyv latin fordításának hinyoma-
tandása becsúsztatva levén jegyzökönyvünkbe, 
ellene óvást teendünk. 26) A ' kerületi 's tudo-
mányipénztárrészletes számadásai jegyzőkönyv-
be igtattatni kéretnek. 2 7 ) Főtisztelendő püspö-
künk, ismételt kérésünk mellett is, oda nyilatkoz-
ván, hogy többé egyetemes gyűlésen nem k é p -
viselendi kerületünket, helyettes püspök válasz-
tatása sürgettetni rendeltetelt képviselőnkül. 2 8 ) 
Rakonczai lelkész Matuska József a ' szederfa , -se-
lyembogár-'s gyümölcsfa tenyésztési oktatása nép-
iskoláinkba behozatni határoztatott. 29) A1 n. m. 
m. k. helytartótanácsnak f. é. junius 3-án 19,509. 
szám alatt kelt azon intézvénye ellen, melly s z e -
rint a'tanodáinkban tanuló ifjúság között keletke-
zett bárminemű vagy irányú társulatok szétoszlat-
tassanak's jövendőre azoknak keletkezésök meg-
akadályoztassák , a' kerületi gyűlés utján fölirás 
eszközöltetni rendeltetett. 30) Végre több ma-
gány- 's egyházmegyei ügyeknek elintézésükön 
kül, sajnosan tapasztalván egyházmegyénk, hogy 
a* népiskola-főfelügyelők (körlelkészeknek azért 
nemirom,mivel magamis, bár Iélkész va!ék,most 
mint tanító ügyelek föl az iskolákra) alulirton kül 
ketten nem adák be évi tudósításukat; alulirt j e -
lentése szerint a' miskolczi középtanodában 2 0 0 -
an , a' miskolczvidéki népiskolákban 171-en t a -
nultak ; a néptanítók közöl Glós Dániel hernád-
csanálosi, Vida Dániel diósgyőri 's Lang András 
kazai megdicsértetvén. 

N é m e t h y P á l . 



I s k o l a-ii g y : 
Falusi iskolai könyvtárak. 

Sokat kivánunk iskolatanítóinktól, de elvon-
juk tölök az eszközöket, mikkel nekik többet kel-
lene tenniök, mint jelenleg tesznek. Egyik föok, 
miért nem lehet haladniok a' népnevelésben, a' 
könyvek hiánya. Ismerek tanítókat, kik könyvek-
ből évenként alig szereznek többet naptárnál. És 
már illy tanítók mi czélszerü oktatást adhatnak 
nevendékeiknek? Sokan többet is szerezhetné-
nek naptárnál: de sokaknak sorsuk olly mostoha, 
hogy többet nem szerezhetnek. Tétetnek ugyan 
már e' tekintetben országszerte sok, czélszerü in 
tézkedések. Sok helyen olvasó társulatokba állot-
tak az iskolatanítók, összeadván bizonyos-mennyi-
ségű pénzt hirlap vagy könyvek szerzésére. Illy 
társulatoknak lehet és van is igen üdvös hatásuk. 
Defenállhatásuk sok nehézséggel van összekötve. 
Minél fogva én e' következő indítványt bátor va-
gyok motiválni a' t. cz. közönség előtt: 

I. Minden falusi-iskolának legyen saját könyv-
tára. Ennek helye lenne mindig az iskolaterem. 
Tudok helyeket, hol évenként ajándékoztatnak 
iskola számára könyvek: de ezek, nem levén rá-
jok kellő felügyelés, nagyobb-részint el szoktak 
veszni. Melly okból minden iskolában egy olly 
könyvtárt volna szükséges csináltatni, melly kulcs-
csal záratnék be, és ennek gondját viselni tartoz-
nék az illető iskolatanító. Mind a' könyvtár, mind 
a1 könyvek, részint egyház költségén, részint ma-
gán-adakozások utján volnának szerzendök. Első 
évben elég volna a' könyvtárt megcsináltatni; má-
sodikban venni néhány legszükségesebb könyvet 
és így tovább. 

II. Egy illy könyvtárba nemcsak könyvek, 
iskolai protocollumok tétethetnének be , hanem 
akármi, iskolához tartozó, dolgok is: p.o. földtekék, 
földképek és máo gyűjtött ritkaságok, mellyeket, 
ha szükséges volna, akármelly pillanatban is meg-
mutathatna tanítványainak a' tanító. És már, hogy 
a' könyvek miféleségére nézve is nyilatkozzam, 
én jelenleg mintegy következő könyvek szerzését 
ajánlanám: 1. Edvi Illés népnevelő könyve. 2. 
Öntanulás Edvi Illéstől, ára 40 kr. pgö. 3. Mezei 
rendőrség, Zsoldos Ignácztól, ára 4 kr. pgö. 4. 
Gazdasági Kistükör, kiadta a' m. gazdasági egye -
sület, ára 20 kr. pgö. 5. Magyarország statisti-
kája, Fényes Elektől, ára 2 ft. pgö. 6. Magyaror-
szág mérges növényeinek leírása Kubinyi Ágos -
tontól. 7. Természethistória Rafftól, képekkel, ára 
6 vft. 8. Magyarok története, Rajcsányi Jánostól. 
9. Szavalat-tudomány, koszorúzott pályamunka, 
ára 30 kr. pgö. 10. Ifjabbik Robinson Heekenast 
Gusztávnál, ára 40 kr. pgö. 11. Dajka-könyv, 
Kunoss Endrétől, ára 12 kr. pgö. 12. Dal-köny-
vecske, Lukács Páltól, ára 24 kr. pgő. 13. Kisded 
utazó, szinte attól, ára 10 kr. pgö. 14. Dunántúli 
kis magyar, szinte attól, ára 30 kr. pgö. 15. Kis 
verselgetö, ugyanattól, ára 15 kr. pgö. 16. Képes 

számkönyv, irta Fekete János, ára lOkr.pgő. 17* 
Herder katechismusa, Kis János superintendens 
magyarázata szerint. 18. Keresztyén anyaszent-
egyház történetei, kiadja angol társaság. 19. Bib-
liai történetek képekkel, kiadja angol társaság. 
20. Biblia. 21. Új-testamentom. 

III. A' könyvtárba letett könyvekről és akár-
mi iskolához tartozó nevezetességről lajstrom k é -
szíttetnék, mellynek egyik példánya az iskolata-
nítónál, másik az egyház ládájában tartatnék, 
azért, hogy az iskolához tartozó könyvek 's más 
dolgok el ne vesszenek, és ha elveszne valami: 
azon esetben azt az iskolatanító tartozzék meg-
fizetni. 

IV. Ezen könyvtár állapotát minden évben is-
kolai vizsgák alkalmával megvizsgálni az illető 
felügyelőknek, decánusoknak, volna kötelességök. 
Midőn pedig az illető iskolatanítónak az egyházból 
eltávozása, vagy halála történnék: akkor az illető 
egyházi elöljárók tartoznának azt megtenni. 

Illy könyvtárak hasznosságáról én részemről 
annyira meg vagyok győződve, hogy létrehozá-
sukat nélkülözhetlen szükségnek tartom. Milly 
szép volna avvagycsak négy könyvet is szerezni 
évenként! annyit pedig nagyon lehet, csak akarat 
legyen. A'lelkész urak legtöbbet tehetnének ezen 
ügynek előmozdítására, buzdításaikkal. Karolják 
fel, kérem,az egyszerű indítványt! Legyenek ala-
pítói a' falusi iskolai könyvtáraknak! Áldás fog 
szállani nemes tetteikre. M o c s k o n y i J ó z s e f , 

körlelkész. 

ü ü n y v i s m e r t e t é s : 
Ideen zu einer, dem Geiste des Chrislenthums 

und den Bedürfnissen der Zeit enlsprechenden, 
inneren und auszeren Umgestaltuny der evange-
lisehen Kirche. Allén denkenden Gliedern der 
Kirche gewidmet von A. E. Fritze. Magdeburg 
Creutz'sche Buchhandl. 1844. 

Olly jeles egy könyv, melly a' nagy-fontos-
ságu tárgynak alapos ismérete, igaz felfogása, 
mindenoldalú, nyúgott, de mégis eleven 's vilá-
gos tárgyalása által, az olvasó szívét, eszét már 
futó forgatása mellett is megnyeri , bíráló olva-
sás mellett pedig — apróságokat kivéve — tel-
jesen kielégíti; egy könyv, melly evangyeliomi 
szelleme, szükségeinknek eltalálása 's életrevaló 
javaslataiért igen-igen méltó, hogy minden ev. 
gyülekezet vagy legalább minden esperesség és 
főbb iskola bírja 's minden müveit protestáns, ki-
vált pap és felügyelő és conventi tag megolvassa 
s megemberelje. Nekem legalább mintegy lel-
kemből van irva, — a' porosz localis egyes v i -
szonyokat mellőzve, — 's valóságos vasárnapi 
olvasmány, mint a' német mondja. A' 2 pftnyi árt 
a' 20 ivnyi jeles könyvért sokallani senki sem 
fogja. — Rövid tartalma következő: Kettős 
(philos. 's histor.) bevezetés után az első fejezet-



ben , hol is ezek a" tárgyak: I. Religio és egyház, 
theologia és philosophia, a' keresztyénség szelle-
me, a' jelenkornak szükségei, históriai jog a' sta-
tus- és egyházban, a1 mellőzhetlen fejlődés,a' sta 
tus léte és fejlése, az Isten országa. II. Jézus 
czélja e' földön, Jézus terveinek alakulása tanít-
ványai által, a' keresztyénség alakulása a' régibb 
egyházban, Luther reformjai az egyházban 's 
mennyire vitettek elő azólta. Ezen kettős beve -
zetés után tehát általmegy sz. a' 2-ik fejezetben 
a1 dolog érdemére 's tárgyalja az egyháznak bel-
ső és külső mostani állapotját, sine iraet studio, 's 
feltűnő, hogy állításai annyira illenek honi álla-
potainkra is, mintha csak itt szedte volna tapasz-
talásait. (Az egyházat 3 tekintetben veszi a) die 
Kirche als Lehrstand b) die Kirche d. h. die zur 
Lehre der Wahrheit und zur Pílege des Heiligen 
bestimmte Anstalt; c) die Kirche, als die Ge-
sammtheit derer, die durch die Taufe ihr angehő-
r e n , — 's ezen elemeket aztán rovatok gyanánt 
használja mellyeken az egyes eszméket körül-
hordja). A' 3-ik fej. kifejti azon okokat, mellyek 
az új reformok szükségességét bizonyítják, áltál-
jában; a' 4 ben pedig már egyenként mulatja, 
hogy mit és mikép kellene javítani; az 5-ben az 
ezen reformokhczi kilátásokról és valósithatásuk 
eszközeiről szól; a' 6-ban végre ezen kérdésre f e -
lel : Mi fog a' Jézus szelleme egyházának tartós-
ságot és áldásteli hatást biztosítani ? 

V a n d r á k A. 

S z e n t - l a n t : 
Protestáns egyházunkban, a' közistenitisztelet 

egyik fő ágát éneklés teszi 5 és miután azt vall-
juk, hogy az igaz istenitisztelet nem szertartás-
ban, de lelki imádásban áll: önkényt következik, 
mikép a' szent énekeknek, olly költői ihlet szüle-
ményeinek kell lenniök, mik a' fövaló magasztos 
eszméje iránt imádó lelkesülés gerjedelmeit le-
gyenek képesek átlehelleni még a' különben hi-
deg és érzéstelen keblekbe is. Illy szellem lengi 
át a' reform, egyház, 1806-dik évb. megjobbí-
tott, énekeskönyvébe iktatott, úgynevezett ,Di-
cséretek' némelly részét, kiválólag pedig azokat, 
mellyek Lengyel és Nagy István tollaikból foly-
tak. Örök-becsüek ezek, mert magukon hordoz-
zák a' bélyeget, melly tudatni fogja minden kor-
ral, hogy valódi lángelméknek szüleménye. 

Azonban, mi okra történhetett az, hogy mi-
dőn, mondott évben, énekeskönyvünk kijavítása 
forgott szőnyegen, az ujonan alkotott dicsérete-
ket vizsgáló 's az egész könyvet rendező tudós 
küldöttség, pávid zsoltárait, a' Szenczi MoJnár 
Albert készítette alakban, teljességgel illetetlenül 
hagyta , 's belölök a 'nem lelki felbuzdulást, de 
némi részben valódi lelki botrányt okozó sok 
verseket ki nem törülte, én legalább magamnak 
megymagyarázni soha nem tudtam. Ha talán Ily— 

lyes ok állott ellent, hogy a r ra , mi szentköny-
vünkben létező eredetiével olly lehetőleg össze-
hangzik, az őskori szent hagyományokat tisztelő 
kegyelet gyomirtó kezét tenni nem bátorkodott, 
méltánylandó ugyan, de felettébb tulvittnek lá t -
szik a' kegyes buzgalom. Dávid szeráfi ihletsu-
galta énekei drága kincsmaradványai lesznek 
minden időkön keresztül a' bájos fénykörben 
előnkbe derengő szent >haj<lannak: de nincs szük-
ségök reá, hogy más köntösbe öltöztetve is, á t -
adja őket, végtelen folyamban, kox a 'kornak. 
Olvastatni fognak azok elgondolhatatlan időkig 
a' szentkönyvben, ugy mint sok századok előtt 
megírattak, 's e' tekintetben ennyi elég. De 

Egyházi közönségünknek énekeskönyv kell 
Ha azért méltónak tartjuk Sz. Molnár Albert for-
dítását, minthogy valóban érdemes is, régi nyel -
vemlékül fentartani: tegyük le közkönyvtárainkba 
néhány példányait; énekeskönyvünkbe pedig í r -
junk olly énekeket, mellyeknek bájhangja érezet-
árral , mint tűzfolyam, ömöljön át a' lelkeken, 's 
általok, az Orökvaló iránt imára gerjedt szív, ki-
önthesse, tolmácsolhassa lángoló szent érzelmeit. 

Igen czélszerü lenne tehát énekeskönyvün-
ket még egyszer kritikai rostán átbocsátani, 
mik benne a' szentköltészet igaz értékű gyöngy-
szemei, akár a1 nagy éneklő király, — akár Len-
gyel,—vagy bárki máséi legyenek is — kiszemel-
ni, mennyiben az utóbbi időkben kifejlett nye lv-
tani szabályokat nem ütnék, kiigazítani, — a' többi-
eket pedig, mellyek vagy hideg dogmatikumok, 
vagy lélektelen üres szóhalmazok, részint költői 
alakba átidomítani, részint — ha tárgyaik illyes-
mire nem alkalmasok — néhány, emlékül itt-ott 
leteendő példányokon kivül, a* feledés tengeré-
nek neki-ereszteni. 

Én bemutatom itt, parányi erőmtől telhetőleg, 
kijavítva, az I. III. V. VI. VIII. IX. XV. XVI. 
XVII. XIX. és XXIII-k zsoltárokat, 's rokon sze-
retettel felhívom egyházunknak illyesmihez értő 

j tudósait, hogy ezeket a Sz. Molnár Albert fordí-
tásával összehasonlítva, méltóztatnának értelmű-
ket nyilvánítani: nem lenne-e egyházi közönsé-
günkre nézve épületesb, istentiszteletünkhöz il-
lőbb, nemcsak a* zsoltárokat, de a' dicséreteknek 
is igen nagy részét illy modorban, új alakba á t -
öltöztetni , 's e' szép munkára egyházunk férfiait, 
kikre nyájasabb arczcz$l mosolygott Erato vagy 
Melpomene, mint reám, felszólítani? 

Mint látni fogja az olvasó, én itt az ének első 
sorait, mennyiben lehető vo l t , mindenütt meg-
hagytam, köznépünk kedvéért , melly már ezek-
ről ismeri a' zsoltárokat; nem eresztém magasb 
fellengésbe a' gondolat szárnyait, ismét a' köznép 
érdekében, melly nem kisérhetné ott azokat,— in-
kább a' poesishez vegyítettem némi didaxist is; 
rendszerint csak szavakat változtattam, ki téte-
leket^élénkebbítettem, — csak hol tárgyat nem ta-
láltam, ott hagytam el az ösköltöt, ott engedtem 
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gondolatimmak más irányt. Ismerek köztünk 
egyéneket, kik e' munkában, illy megszorítások 
mellett is, nálamnál szerencsésebb sikerrel járná-
nának el. 

Ennyit mostan énekeskönyvünk béltartalmá-
ról, más alkalommal néhány szót leszek még t e -
endő a ' külalakról és hangmértékekröl is. 

I. Zsoltár. 
A' ki nem jár hitleaek tanácsán, 
Nem siet hünre gonoszok után, 
Embercsúfolóknak nem űl székében, 
De gyönyörködik Isten törvényében, 
Az Úrra gondol éjjel és nappal: 
Az boldog ember minden bizonnyal. 

Ollyan ö, mint termékeny élőfa, 
Melly szép folyamparton van plántálva,. 
Bö gyümölcsöt terem mindig idején, 
Élet tenyészik zöldelö levelén : 
Igy mit az igaz szivében végez, 
Isten által jut szerencsés véghez. 

Nem iltyen a' gonosz ember dolga, 
Hanem mint por, mikor azt szél hordja, 
Vagy polyva, ha megy zivatarnak szárnyán,. 
Igy ö nem állhat meg szerencsés pályán f 
Mert ki nem igaz és szolgál bűnnek : 
Áldása nincs azzal az Istennek. 

Bár ne lássa szivünket senki sem, 
Van felettünk egy minden látó szem, 
Melly nézi titkon a' gondólatokat, 
Felméri, halandók! utaitokat; 
Fedje bár a' bünt köde éjjelnek, 
ítéletei rajta betelnek. 

III. Zsoltár. 
Oh! melly sokan vágynák, 
Kik nyugtot nem hagynak 
Nekem, atyám, Istenem ! — 
Minden üldözőim, 
Titkos gyűlölőim 
Feltámadtak ellenem. 
Bomlásom áhítják, 
Lelkemről állítják : 
Veszve menthetetlenül;; 
Védelme már nincsen, 
Elhagyta az Isten, 
Igy szolnak értetlenüL 

De én benned bízom, 
Isten! én paizsom, 
Hatalmas a' te karod ; 
Elhittem, még végre 
Kivánt dicsőségre 
Fejemet magasztalod. 
Légy hát, Atyám ! nékem 
Öröm, menedékem, — 
Hitem' benned vetem. 
Nálad szabadulást, 
Édes megujulást 
Talál az én életem. 

Magamat ágyamon 
E' hittel ringatom, 

Hogy Isten őriz engem; 
És reggel, ha kelek, 
Bólad énekelek, — 
Nincs miért keseregnem. 
Bár jobb- és balfelöl, 
Mögöttem és elöl, 
Körülvennének is 
Hadak nagy táborral. 
Bám törő ostrommal, — 
Meg nem rettennék még is. 

Oh, vírassz felettem, 
Ha sérelmet vettem, 
Uram! harczaimban; 
Mert bár földig vere 
Az ellen fegyvere, 
Ha te karjaimba 
Adsz győző hatalmat, 
Veszek diadalmat. 
Jóknak védistene! 
Kinél győzedelem 
Lakik és kegyelem, 
Légy lelkemnek mindene * ) ! 

V. Zsoltár. 
„Úr Isten! huzgó imádásom'' 
Vedd kegyelmes füleidbe, 
Juttasd szent színed elibe, 
Istenem és szabaditásom! 
Én kiáltásom. 

Korán hallod te beszédemet, 
Uram! még viradat előtt, 
Elébb, mintsem a' nap feljött, 
Ha elődbe tárom szivemet, 
Értesz engemet. 

Most is e' boldog reménységgel 
Jöttem szent színed elibe 
Hajlékodnak küszöbén be, 
Hol hivő sereg ajka zendül fel 
Dícseréteddel. 

Tekintsd meg hála-rebegésem', 
Fogadd et kiáltó szómat, 
Midőn hívlak királyomat, 
Halld meg hozzád zengő kérésem' 
'S esedezésem'. 

(Folyt, követ.) B a k s a y D á n i e l . 

K ü l f ö l d i k ö z l e m é n y e k . 
A.' K r i s z t u s palás t ja . A' Protestáns 

Egyházi Lap 29. száma (lap 686.) említi a' trieri 
búcsú történeteit, hová a' Krisztus palástja vagy 
varratlan kabátja végett számosan szoktak a' ke-
gyes hívek messziről is összeseregleni. A' trieri 
püspöki seminarium tanítója Marx, püspöki helybe-
hagyás után, kiadta annak történetét illy czím alatti 
„Geschichte des heiligen Rockes in der Domkirch© 
zu Tr ier , " Trier-Linz 1844. Feleletet irtak erre* 
Gildemeister és Sybel két tanárok a' bonni e g y e -

*) Ez utóbbi vers alkalmazható lenne háborús időkben töb-
bes számban is. 



temnél. E' históriai vizsgálat már a' második nyo-
matást is megérte, mellyben Marx állításai pont-
ról pontra megczáfoltatnak. Azokat, kiket e' 
tárgy közelebbről érdekelne, utasítjuk az em-
lített felelethez, mellynek velejét az „Allge-
meine Literatur Zeitung46 is (May, 1845. Nro 107. 
108. 109.) közli, azon hozzáadással, hogy a' per 
tökéletesen be van fe jezve, minélfogva a1 trieri 
kabátot soha Krisztus nem hordozta, nem is hor-
dozhatta. Nem szándékunk az archaeologiai és 
exegetikai bizonyítványokat itt kiirni, mellyek 
ez állítást kétségentúlivá teszik, mivel azok mind 
magában a' feleletben, mind a ' kivonatban meg^ 
olvashatók: csak annyit tartunk még szükséges-
nek megjegyezni, hogy husz más hason kabátok, 
vagy annak részecskéi tartattak vagy tartatnak 
ma is fen különböző helyeken, mellyek a' trieri-
vel az elsőség felett vetekednek, 's mindent ösz-
szevéve, a' Georgiából Moskauba került kabátot 
illetné az elsőség, ha a' bizonyítványok súlya 's 
hihetőségi számvetés szerint kellene, vagy szük-
ség volna még is valamit amúgy quid pro quo 
meghatározni a' husz conpetentia felett. 

E l b e r f e l d . Febr. 15-kén e' helyen hit-
vallását tevé közre az új egyház. Mart. 2-kai 
gyűlésben a' hitvallást több barmeni és elberfeldi 
r . kath. polgár és nő aláirta; üdvözlet a' schnei-
demühli egyházhoz 's Czersky, Licht, Ronge, 
Regenbrecht, és Blumhoz, a' reformatio öt férfiá-
hoz, felolvastatván, egyhangúan elfogadtatott; 
minden német ker.-katholikus egyháznak a* hit-
vallásból egy példány küldetni rendeltetelt azon 
felszólítással, hogy zsinatra készüljenek; lépések 
tetettek, hogy papot minélelöbb kapjanak, 's leg-
újabb hírek szerint Lichtei, kit olvasóink ismernek 
már, meg is hílták; a1 mainzi püspöknek levelet irtak 
kifejezéseül azon nagy tiszteletnek, mellyet pász-
tori körlevele mindenikök szívében ébresztett 's a' 
hitvallásból 1 pompás példányt küldenek. (A.K.Z.). 

N e m e t - k a t l i . e g y h á z . A ' . reform-
mozgalmak még a'következő helyeken mutatkoz-
nak: 1) Magdeburgban, hol febr. 22-kén a1 fel-
sőbb ipar- és kereskedelmi iskolának a' városi 
tisztviselők által átengedett teremében alkotmá-
nyozó gyűlés tartatott 's ezen egyházhoz a' gen-
thin-városbeli katholikusok fele is csatlakozott. 
— 2) Offenbachban, mint azelőtt emiitök már 's 
most azon határozatát érintjük az új egyháznak, 

vésre szólitá fel hitsorsosit. —- 8 ) Chemnitzben 
a1 boroszlói hitvallás elfogadásával, mart. 2-kán. 
A1 megkezdett aláírás 820. tallért jövedelmezett 
az új egyháznak. — 9) Wismarban, mellynek 
hitvallása azonban eltér annyiban a* többitől, hogy 
elvont fogalmakban van szerkesztve 's nem te r -
jeszkedik ki különösen azon pontokra, miket a' 
többi hittvaliásban lelünk. Igy megtörténhetik, 
hogy más hitvallások tagjai is kik vallásbeli ösz-
szeköttetésöktöl szinte elszakadni akarnak, ama-
zokkal egyesülendnek. — 10) Weselben szinte 
illyen egyház keletkezhetik. Stűbel, mathesistanitó, 
a'mellett nyilatkozott 's Czerskihez irt levelében az 
új egyházhoz csatlakozott. — 11) Ulmban, Chownitz 
Julián, kit lapjaink említettek már, vezérlete alatt. 
— 12) Constanzban. — 13) Londonban. Az itteni 

k.-kath; egyház hitvallását Rongénak is megkül-
dé. Az oklevél tetején van az angol, jobbra és 
balra a' porosz és északamerikai egy. st. czímer, 
az első e' névbetükkel: F. W. IV ; köztök e1 sza-
vak vannak: „Második reformatio 1844." J e l -
szavul Gal. 4, 24. van választva. Azután a' 10. 
parancs következik röviden körülírva; aztán e' 
mondat: „A ' Kristus evangyélioma nem szertar-
tások törvénye." Erre a' hit következik, mit a' 
miatyánk „'s eskü vált fel. Az oklevél kelte: 
„London, decemb. 13. 1844." Egészen alul I. 
Miksa, ausztriai császár mondata áll 1520-ból : 
, r - /14) Unnában. — 15) Marienburgban. É r -
dekes, hogy ezen egyház élén egy olasz, Mo-
linón, áll, ki Marienburgban több év óta lakik. — 
16) Braunschweigban, a1 boroszlói hitvallás elfo-

Ezen egyház tagjai zöld csütörtökön 
úrvacsoráját mind a' két szin alatt fölvették, 

mi több német-kath. egyházban is megtörtént. 
— 17) Wittenben 27, 's Bochumban 19 család-
dal. - 18) Landeshutban (Sziléziában) mart. 9 -
én a' boroszlói hitvallás elfogadásával 's 40 csa-
láddal. — 19) Penigben, hol, mint mondják, a' r. 
kath. egytől egyig mind elszakadtak Romától. — 
20) Schwerin és Ludwiglustban. (A. K. Z.). 

Oroszországi hitsorsosink a' pé-
tervári kerületből febr. 18—20-dik tizedik zsi-
natukat tárták, Pétervárott. Azon alkalommal ha-
tározatok hozattak, mellyek képesek segíteni az 
Ingermanland finn ev, egyházaiban lassanként mu-
tatkozó paphiányon; tanácskozások folytak a' ma-
gánygyénás, mint hathatós eszköz, felöl a' lelki-
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v é n , óhajtását nyilvánítá: vajha az új énekes-
könyvnek elkészítése lehetőleg- meggyorsíttatnék. 
Szükséges lépések tetettek továbbá egylet-alapítás 
iránt az orosz birodalom belsejében létező sze-
gény ev. egyházak fölsegítésére. Örömmel fo -
gadtatott a' tudósítás, hogy az ev. egyházban 
szokásos agenda új kiadásban adatott ki az e g y -
házi felsőség által, 's a' zenemellékletek, oltárli-
turgiát magokban foglalók, igen jutányos áron 
külön kaphatók. Végre számadás terjesztetett elő 
a' papi özvegy 's árvapénztárról. (A. K. Z ) . 

Tahi t i ugy. A1 londoni missiotársulat 
igazgatóinak közleménye szerint Lnjos Fülöp a' 
tahitiügyben hozzá küldött választmányt el nem 
fogadá, ez okból a' berlini hasonló társulat szinte 
kérelmet küldött a' franczia királyhoz, mellyben 
mélyen panaszkodik a ' tahiti utóbbi szomorú ese-
mények fölött, arra utalván, a1 londoni missiotár-
sulat minő áldozatokkal 's minő fáradsággal ala-
pitá az ottani ev. egyházat, 's hogy a" király ha-
talmával arra él vissza a' franczia r. kath. egyház 
egyik pártja, miszerint az ev. egyház ültetvé-
nyeit feldúlja. Híre van, hogy több német missio-
társulat is, péld. a' barmeni, északi német, drez-
dai, danzigi, stettini 'st. Tahiti kímélése iránt k é -
relmekkel járuland a' franczia trón elébe. (A.K.Z.) 

R ó m a l épése . Mondják , hogy a' római 
szék két legelőkelőbb német r.kath. hatalmasság-
hoz folyamodott, oltalmukat a' róm. kath egyház 
megtámadtatásai ellen felhívandó. E ' tekintetben 
egy harmadik, nem kath. hatalmasságnál is lépé-
sek tetettek. (Kath. K. Z.) 

A p á c z a . A' tuyi spanyol apácza-klastrom-
ban egy apácza halt meg, ki tavai születésnapját 
századszor 's klastromba-lépte emlékét nyolczva-
nadszor ünnepié. Ezen apáczát némellyek szent-
nek tartják 's mondják, hogy a' czellában, hol 
meghalt , és sírjánál sajátszerű jó illatot vettek 
észre, testén pedig különös jegyeket, mikkel isten 
kitüntetni akarta őt. Az erényeivel szerzett tisz-
teletet mutatja azon körülmény, hogy temetése 
dicsőítésére a' klastromban megjelent papok ke -
gyül egy-egy levelkét kértek magoknak a' pál-
mából, mellyel eltemetteték 's e' levelkéket drága 
ereklyékként őrizgetik. E* körülmények egyhá-
zilag meg fognak tán vizsgáltatni (Kath. K. Z.) 

Apróságok . Anglia- és Walesben 1845-
ben 509, Skótországban 73 rom. kath. temp-
lom 's kápolna van , mihez még 27 skót ál-
lomás járúl , hol istentisztelet tartatik; a' rom. 
kath. collegiumok (colleges) száma Nagybri-
tanniában 11, kolostoroké 34, téritőké 757. (A. 
K. Z.) — A' hildesheimi püspök Ccinisius régi ká-
téját hozta be egyházmegyéjébe. A' 168. 1. szó 
van bucsújárásokról 's ellenvetéskép e' kérdés té -
tetik : ,Hiszen az Isten mindenhol jelen van 's 
mindenütt meghallgat bennünket, nemde? Az 

igaz: de a' sz. irás és tapasztalás tanítja, hogy 
egyik helyen jobban hallgatja meg imáinkat, mint 
másikon, péld. a'jeruzsálemi templomban, a' f r igy-
ládánál 'stb. (A.K. Z ) — Stettinben egylet alakult 
a' keletkező német-kath. egyházak fölsegítésére. 
216 aláíró,köztök néhány r.kath. is, azonnal 464 
tallért irt alá évenkénti adományul (B.A.K.Z.) — 
Bécsi levelek szerint a' német-kath. egyház ügye, 
kivált felsőbb polgárkörökben, ott is nagy figyel-
met gerjeszt. Mondják, hogy Ronge a' prágai o r -
dinariatushoz megküldé valamennyi munkáját, mi-
szerint az a' neve alatt becsempészett sok commu-
nistikai munkáktól megkülönböztethesse azokat 
(B. A. K. Z.) — Az adelnaui kerületben Czersky 
párthívekre talált. Hubert, raszkow-városi, 's 
Wodzinshy, falusi, papok mellette nyilatkoztak 's 
példájokat lengyel egyházaik is követték. (Kath. 
K.Z.) — A' freiburgi érsekmegye papokban szük-
séget lát. Az ordinariatus tehát felszólítá a' papo-
kat, fordítanák figyelmöket az elemi iskolák azon 
gyermekeire, kikről szellemi és szívtulajdonaik 
után föltehetni, hogy egyházi hivatalra hívatvák, 
's figyelmeztetnék a' gyermekek szülőit, nem 
akarnák-e azokat papságra adni. (Kath. K. Z.) — 
Chownitz Julián, az ulmi „Schnellpost" szerkesz-
tője, a ' r .kath. egyházból kilépett. (Kath. K.Z.) — 
A' beteg-, gyermek-, szegény- 's fogolyápoló 
kaiserswerthi nöintézet mintájára Duisburgban 
illynemü férfi intézet fog alapíttatni. (A.K.Z.) — 
Egy, Londonban kelt német levél szerint a' pu-
seyismus Angliában folyton forrong. Az angol 
egyház egy magasb rangú papja, Wilberforce 
föesp., karácson-este egész éjjel reggeli 4 óráig 
processióval járt és énekelt!! ^Másrészről ellen-
ben r. kath. tisztes férfiak és papok Irland- és 
Angliában gyakorta térnek át prot. hitvallásra.(A. 
K. Z.) — Vischer, aesthetica prof. a' stuttgarti 
egyetemben, beköszöntő beszédében kimondott 
pantheisticus nézeteiért két évre hivatalától fel— 
függesztetett, mit különösségeért említünk, meny-
nyiben gyér ese t , hogy nem theologus tanító 
hittani nézeteiért büntetés alá vonassék. (A.K.Z.) 
— A' bajor r.kath. papok megtagadták protestán-
soktól a' halotti harangozásl, most a' belügyi mi-
nister megparancsolá, hogy a' harangozás pro-
testánsoknak is megadassék. (A.K.Z.). — A' dán 
király 16,368 tallért rendelt évenként a' grön-
landi missiónak. ( A . K. Z.) — Müller Sándor, 
weimari kormánytanácsos, egykor a' „Kanon. 
Wáchter" 's más hierarchia-elleni munkák Idadója, 
meghalt. (B.A.K.Z.) — A' belga király 6000 ftot 
rendelt magányerszényéböl ev. templomok kita-
tarozására. (A.K.Z.).—Az „Augsb. Postzeitung" 
szerint a' bajor király jan. 10-én megparancsolá, 
hogy Altöttingben missióház építtessék ifjak szá-
mára az egész német hazából's kormányzása r e -
demptoristákra fog bízatni. 
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közlemények. — 

Van-e nekünk protestánsoknak 
egyházunk ? 

Ezen egyszerű kérdésnél alig van fontosabb 
a ' jelenkor azon szönyegkérdései között^ mellyek 
az egyházi jog terén vitatkozás tárgyai; mert 
ittben honunkban és a1 távol külföldön római ka-
tholikus keresztyén rokonink általában megtagad-
ják, hogy nekünk egyházunk volna, és csak azért, 
mert nekik azt tetszik hinni, hogy nálunk hitegy-
ség nincs, hanem a' hány ország, a' hány egyén, 
mi annyiféleképen hiszünk. De azért is fontos e' 
kérdés, mert magunk között is vannak gyanusítni 
szeretök, kik azt hiszik, hogy az egyház-neve-
zet alatt valami titkos papi-kényre való törekedés 
rejlik. Szabadjon azért e' két elvre nézve a' tiszta 
és következetes protestantismus tanát rövide-
den elmondani. 

Hogy e' két elvre nézve tisztába-jöhessünk 
magunkkal, mindennek előtte 3zt kell meghatá-
rozni : mit értünk mi az egyházon? mert ennek 
meghatározásától függ minden. Ha ezen, Istentől 
különös jogokkal felruházott vallásos társaságot 
ér tünk, mellynek körén kivül Istent imádni nem 
lehet, mellyen kivü! nincsen üdveség; — vagy ha 
olly társaságot, mellyet egyedül a' papság képvi-
sel, mellynek van egyedüli joga megszabni, mit 
higyen a' többség, — mellynek van joga egyedül 
kötni és oldani; — v. ha olly társaságot is, mely-
Iyet kötő és oldó hatalom nélkül akar a* papság 
képviselni: akkor mi büszkeséggel mondhatjuk, 
hogy nekünk egyházunk nincs. Szerintünk az egy-
ház olly társaság, mellyben vallásos életünk 
kényszer nélkül nyilatkozik és él,— meggyőződé-
sének sziklaalapja a 'szent irás, attól el nem tér,— 
összekötő ereje a* lelkiszabadság, melly emberi 
tekintélyen felüláll; személyzete ennek a' nép, 
melly a* többség, mellynek határozó szava van, és 

a* taniXók, kiket a 'nép bizodalma megtisztel; mái 
pedig minden jól szerkezeti társaságnak, követ-
kezésképen az egyháznak is, ezen elemekből kell 
állani. Ezen társaság ama keresztyén nagy pol-
gári társaságnak, mellyben élünk, egyik alkotó 
része, melly benne a* vallásos érzést képviseli. 
Tanítóság nép nélkül, nép tanítóság nélkül nem 
egyház. Valamint ezen nagy-személyzetü társa-
ság sem keresztyén társaság, ha fel nem veszi 
magába azt, a ' mi keresztyéni; — ha az egyházat3 
mint a1 társas élet állodalmának egyik vallásos o r -
gánumát, magához nem öleli. Valamint az emberi 
testben más vérerek működnek az érzékekre, más 
a* hallásra, látásra, tapintásra : ugy egy társaság 
életében^ különböző e rők , különböző végekre 
munkálkodnak; az egyház itt az erkölcsi erőkre 
hat, még pedig szabadon, minden kényszerítés 
nélkül. Illy értelemben senki sem tagadhatja meg, 
hogy nekünk egyházunk van, *s mi csak illy szel-
lemben igénylünk egyházat; mert ebben azok sem 
ütközhetnek meg, kik az egyháznak törvényesí-
tett állásából tudnak fonákul következést húzni a9 

papkényre, vagy kik attól remegnek, hogy a' pol-
gári elem az egyházból kizáratik. Sőt inkább 
minden józan ész azt vallja, hogy egyház, polgári 
oltalom nélkül, fen nem állhat, — ez csak az e lnyo-
mattatástól őrzi magát, 's helyzetét ugy tekinti, 
mint egésznek egyik része, p.o. vallásos műszere 
az állománynak, 's azt kívánja, hogy szabadon 
működhessék azon czélra, mellyre az egészben, 
mint egyik rész, előállíttatott, az egyház csak holt 
rész nem akar lenni. 

A' nagy család, az emberiség, három társas 
elemet vett fel kebelébe: polgárit, vallásost és 
családit; — ez egyik a' másikhoz nem idegen, söt, 
mint test és lélek, együtt kell nekik az egészet 
alkotni. Mint a' fő, kezek, szív, tüdő külön részek 
a' testben, de azért együtt képezik az életet: e ' 
társaságok is ugy együvé forrtak már. A' fő nem 
végzi a' kéz szerepét, a* szem a' nyelvét, a ' szív 
a' tüdőjét: igy vagyunk a' társas élet elemeivel 
is. A' polgári társaság szigorú törvényeket hoz-
hat; feltűzheti az igazság zászlóját a' fegyveres 
erő rémítő hatalmára, — állíthat elö intézeteket, 
mellyekben a1 törvény végrehajtása kezeltetik; a ' 



rend 's bátorság háborgatóit büntetheti; mind l ég -
ben való üres kapkodás ez , ha a' vallásos társa-
ság meg' nem teszi azt , mit, tennie kell, — ha 
erkölcsös érzettel át nem szövi a' népéietet, és 
folytonos gyarapodásban nem tartja azon erkölcsi 
jó hajlandóságot, mellyet kegyességnek neve-
zünk. Ez eddig azoknak szól, kik a' protestánsok 
fogalmát az egyházról tisztán nem értették, és 
azoknak, kik az egyház-nevezetet gyanúsítni sze-
retik. Ezen fogalom után következik, hogy lás-
suk azon ok jogszerűségét, mellynélfogva tagad-
ják sokan azt, hogy nekünk egyházunk volna, 
mert — úgymond — hitegység nincs közöttünk. 

Minden társaságban kétféle egységet lehet 
megkülönböztetni: bensőt és külsőt. Benső e g y -
ségen éltjük azt, ha a ' társaságnak minden tagai 
egy véleményben vannak, *s mindnyájan azon egy 
igazságot tartják társas fenmaradásuk alapjául, 's 
ettől semmiben el nem térnek. Ha illy egységet 
keresünk valamelly társaságban: ezt fel nem t a -
láljuk, míg emberekből áll a' társaság, kik gon-
dolkodni szeretnek; — 's ha csak illy egységtől 
függesztenök fel valamelly társaság fenmaradá-
sát: ugy a' polgári társaság már rég felbomlott 
volna. Külső eyység az, midőn, véleménykülönb-
ség mellett is, fenáll a' társaság, — egy czélra tö-
rekszik ugyan annak minden tagja, de nem ugyan-
azon eszközök által. E ' szerint az egyházban a' 
benső egység az volna, ha minden értelem ugyan-
azon vallásos igazságoknál tudna megnyugodni, 
ha minden lélek egykép győződnék meg az isteni 
dolgokról. De ez soha sem volt még, mióta a ' k e -
resztyén vallás magának egyházat épített, — nem 
még akkor sem, midőn egyházi átkokat mennydör-
gött Róma a' népekre, és a' különértő hittudósok-
ra. Mint maga az evangyéliom, olly régi a' k e -
resztyén egyházban a' hitkülönbség; már Pál 
apostolnak volt ezzel baja az efezusi gyülekezet-
ben; erre mutatnak az ö szavai: „Mindenikünk-
nek adatott az ajándék." Efez. 4:| 7. még job-
ban ezek: „Igyekezzetek megtartani a ' léleknek, 
egységét, a ' békességnek kötele által" Efez. 4 :3 . 
Nagyon természetes, hogy felesleges lett volna 
ezen intés, ha az egységet vész nem fenyegette. 
Ugyanígy áll a' dolog a' galacziabeliekkel is. Az 
apostoli időszak alig mult el, mindjárt volt kü-
lönbség a' hit dolgában, a' gnosticismus és mani-
cheismus terjedelmes szerepet játszott, ugy hogy 
igen helyesen jegyzi meg Hegesippus: „Postquam 
sacer apostolorum chorus differentem sortitus est 
finem, et generatio illa praeteriit, quae divinam 
sapientiam ipsis auribus audire meruerat,,— tunc 
impii erroris conspiratio, per seductionem eorum, 
qui alienam doctrinam tradebant initium coepit, 
— — et contra veritatis praedicatio-
nem, falsi nominis scientiam ex adverso praedi-
care conati sunt." — Időről időre voltak értelmek 
a' hit dolgában, mellyek a' közvéleménynyel szem-
közt áüottak. Árius és Sándor vetélkedését, Eu-

tyches tanát, később a1 Pelagíuá és Áuguslinus 
heves vitáit a' keresztyén egyházban kiki ismeri;; 
hát a' scholasticismus és mysticismus tévtanai, a? 
nominalisták és realisták nevelték-e a' keresz-
tyén egyházban a* hitegységet? Nemi ezek k ü -
lönvélemények voltak a' kalholika egyházbany 
küzdöttek az orthodoxa hit ellen; — nem volt hát 
itt sem meg a' hitegység, pedig crősebb korlátai 
voltak a' lelkiösmeretnek, mint a' protestáns 
egyházban. < 

Azonban ezeket nem vádul hoztuk fel, — csak 
annak megmutatására, hogy több vagy kevesebb 
különértelmüek miatt fenállhat az egyház, fenáll-
hat tehát a' protestánsoké is. Hiszen aT hitkülönbség 
nem olly ártalmas, mint sokan gondolják, — csak 
gyűlölség's türelmetlenség terére ne fajuljon,— 
hol ez nincs, mulhatlanul- bekövetkezik a' tespedés. 
Maga a' r. kathoJika egyház a' példa, hogy mind-
annyiszor, hányszor szelleme erős vol t , vala-
hányszor élet mutatkozott benne, véleménykü-
lönbségek is léteztek. Maga a' legnagyobb véle-
ménykülönbség a' reformatio, a1 felébredt lelki-
erőnek szülötte, 's midőn a' mi egyházunk is kez-
dett benső életéből elveszteni: előlépett egy bizo-
nyos egyalakuság, mellyet némellyek hitegység-
nek mondogattak, pedig ez nem volt egyéb, mint 
közönyösség, azaz: senki nem gondolkodott 's 
nem nézett ön lelkének szemeivel. Ezen álomból 
ébresztették fel egyházunkat 's annak tudósait, a' 
scepticusoknak 's philosophoknak megtámadásaik, 
kik elömeggyözödésután törekedtek. És így kez-
dődött azon nagy csata, melly Németországban 
most is tart, 's melly az evangyéliomi hitnek zász-
lóját győzelmesen fogja kitűzni. A' vizsgálódás a1 

hitet, és viszont ez amazt ki nem zárja; — a* mit az 
egyház a jánl , abban lehet sok emberi vélemény; 
vizsgálódás után lehet az1 emberit az istenitől e l -
választani. Igaz , hogy illy lelki élénkség mellett 
jöhetnek az igazság körébe tévelygések, mert hi-
bázni emberi dolog: de lesznek e' miatt vetélke-
dések i s , 's e' küzdelmekből győzelmesen emel-
kedik ki az igazság. A' valódi protestáns egyház 
véleményét, a' hitegységre nézve, kimondta Luther 
szász Fridrikhez irott levelében: ,,Jetzt sei das 
die Summe, dass E. F. G. soll nicht wábren dem 
Amte des Wortes. Man lasse sie nur getrost und 
frisch predigen, was sie können, und wider wen 
sie wollen: denn es müssen Secten seyn , — und 
das Wort Gottes muss zu Felde liegen, und 
kámpfen . . . Man lasse die Geister auf einander 
platzen und treffen. Werden Etliche indess ve r -
führet: wohlan, so gehts nach rechtem Kriegslauf; 
wo ein Streit und Schlacht ist, da müssen Etliche 
fallen und verwundet werden: wer aber redlich 
ficht, wird gekrönetwerden." *) Ez legyen elég 
benső vagy hitegységröli értelmünkre nézve. 

*) Lulhers Werke, Hall. Ausg. XVI: 20. LuthersBriefe VOIJ 

De Wette, II. 547 . K.B. 



De külső egysége is van a* társaságnak, kell 
lenni a* protestáns egyházunknak is, mert külön-
ben társas isteni tiszteletünk sem lehetne. Külső 
egységünket csak azon egy oldalról lehet ostro-
molni, hogy némi felekezetesség van közöttünk, 
's hogy centrálisáivá nem vagyunk. A' öentrali-
sálió, vallásunk elve szerint, meg nem állhat, mert 
ép ennek protestált a1 reformata egyház, 's a' cert-
tralisatió eszméjétől elválaszthatatlan, 's az abból 
okvetetlen folyó pápai tekintélytől akartak egy-
házunk alapitói menekedni. A' mi a' felekezeteket 
illeti, ezek, igaz , hogy megvannak, de máskép 
nem is lehet, mert nem mindenütt egy meggyő-
ződés szülte a' reformatiót. Más gondolat vezette 
Németországban a' nagy Luthert, más Helvecziá-
ban a' szelídebb-Ielkü ZwingUt; a* czél mindenik 
előtt egy volt, hogy eredeti egyszerűségébe he-
lyezze vissza a' vallást. Hogy ők, kik alapítói 
vagyis inkább kezdői voltak a' nagy munkának, 
mindenben össze nem egyezhettek: az a' prote-
stánsok között, a ' testvéri egységet, hogy t. i. 
egyházat formáljanak, meg nem semmisítette. Az 
általok megkezdett nagy munka most is foly; mi 
rájok nézve éretlen gyümölcs volt, azt az idő é r -
lelte és érleli. Luther azt gondolta még, hogy az 
úrvacsorájában a' jegyekröli értelem azzal, mit 
mi a' sacramentomban élvezünk, olly szoros v i -
szonyban áll, hogy azok, kik erről külön véle-
ményben vannak, együtt a' jegyekben nem része-
sülhetnek 's egyházat nem alakíthatnak. Istennek 
hála! Poroszországban már ezentúl vannak; az el-
különzö lutheránus és calvinista nevezet meg-
szüntetett, és belátják már nálunk is, hogy ez nem 
volt olly lényeges dolog, miszerint ez a* protestáns 
egyházat megossza. Ezt lehet mondani a' kegye-
lemre való elválasztatásról (praedestinatio) is. 
Sem Luther, sem Calvin nem tudtak még itt az 
elvre nézve tisztába jöni,—nem hitték, hogy a 'kü-
iönbség nem olly lényeges, hogy az elszakadást 
okozzon. Ma már tudjuk, hogy itt a' lényeg a* 
megváltó isteni kegyelem iránt való hit, mellyet 
mind Luther, mind Calvin tanított, 's mindketten 
ezt hitték boldogságunk alapjának, 's e' miatt többé 
egymástól nem idegenkedünk. Más hitágazatokra 
nézve is így volt a* két reformátor; mindkettő 
tanította, és hisszük most is, hogy nem a' törvény 
munkái, hanem a' Krisztusba vetett hit által iga-
zúlunk meg; mindkettő egyezik az elvben, hogy 
csak a1 szentírásban találtatnak az isteni igazsá-
gok,—mindkettő elvetetteie'mellett a'traditiókat, 
mindketten véglehelletökig küzdöltek a' lélekis-
meret és hitszabadságért. 

Vannak még a* protestáns egyházban több fe-
lekezetek i s , mellyek az egyháznak külső egy -
ségét fenyegetni látszanak; illyen az arminianusok 
felekezete, melly a' Calvin praedestinatióját túl— 
szigorúnak Ítélvén, gyengébb értelmet vett fel. 
Ezen különbség sokkal csekélyebb , hogysem 
egységet bonthatna. A' Socin értelme, 's az ujabb 

korban némellyek által túlfeszítet* ítattirálismüs 
homályosíthatná valamennyire a ' refortaatio e m -
lékét, 's e' miatt lehetne tőlünk taegfagadhi afc 
egységet: — de ezen kinövések után iiem szabad 
az egyházat megítélni, mert a' kátholika egyház 
is mutathat Pomponatiusokat, Cártíariusokát, La 
Mettrieket, Helvetiusokat, 's d'Alembértékét. A ' 
túlcsapongó vélemény emberéire öíi fcáák aist 
mondjuk: „Ezek mi közölünk mentek ki, de nem 
közölünk valók valának1. Ján. 2: 19. 

Még egy szót megmutatására annak, hogy n é -
künk protestánsoknak egyházunk vön. Mi iiéiö a ' 
számtól mérvén az egyháznak, mint társaságnak, 
erejét, belbecsét: egyháznak hisöÉük á* vallásos 
társaságot mindaddig, míg ketten Vágy hárman 
egyformán hiszünk 's egyfofmáh imádjuk a' T é -
remtöt, t. i. lélekben és igazságban. Isten azt 
monda : „Hol ketten, hárman összejöttök 's az ért 
nevemet dicséritek én veletek vagyokA' k a -
tholika egyházban időről időre találkoztak embe-
rek, kik a' kánonisált Véleménytől eltértek; azért 
soha senki sem tagadta, hogy a' római egyház 
megszűnt egyház lenni: mi is fogjuk azért igény-
leni, hogy nekünk egyházunk van mindaddig, 
míg ketten vagy hárman hiendjük azt, hogy Jé -
zusban van váltságunk. 

K u n B e r t a l a n . 

8eparatl8mu§* 
A' Prot. E. I. L. fellüntével új aera nyílt ki a' 

magyarhoni pr. egyházi kormányzás kif ejtésének. 
Sok szép eszmének volt ez létrehozója és több 
olly magnak elhintöje, melly, legalább utóinknak, 
bizonyosan üdv és áldás gyümölcseit hozandja. 
Egyházunk mármár közelgő derűjének szép h a j -
nala mutatkozik abban, hogy tudjuk, millyen e g y -
házi kormányrendszerre van a' kor kivánatihoz 
képest szükségünk, — tudjuk, gr. Széchenyi Ist-
vánként: mit kell tennünk 's min kell kezdenünk? 
— Van prot. egyházunkban egy olly kinövés is, 
mellyre — tudtommal még senkisem fordítá irói 
figyelmét e' lapokban; 's e* kinövés a' separati-
smus. Nem tudom, millyen a' gyakorlat más e g y -
házkerületekben, hanem e' mi dunántulinkban a' 
szabad kir. városi gyülekezetek olly kiváltságos 
jogot gyakorolnak, miszerint esperesi megyéhez 
nem tartozóknak hiszik lenni magukat. Ez okból 
azt követelik, hogy mikor egy egész egyházme-
gye kap egy körlevelét, akkor a' kir. városi gyü-
lekezet, vagy — mint magát nevezni szokja — 
convent, — maga kap egyet ; esperességi gyű lé -
sekre követet nem küld, — esperesnek, valamint 
megyéjének is oda semmi befolyása nincs. Én 
ugyan azt hiszem, hogy midőn valamelly város 
szab. kir. várossá lön: annak egyházilag semmi 
kiváltság nem adatott, 's ha mégis adatott volna, 
úgy önállása nemcsak egyházmegyén, hanem 



kormányozhatná, minden egyházi hatóság befo-
lyása nélkül. Hogy azonban a" szabad királyi vá-
rosi egyházaknak semmi egyházi kiváltság nem 
adatott, eléggé tanúsítja az is, hogy a' nagymélt. 
m. kir. helyt, tanács velők soha nem levelez, ha-
nem csak a* superiniendentiával; következőleg ama 
joggyakorlat aligha egyéb, mint egy kis jogbitor-
lás, mellynek semmi haszna, gyenge látásom 
szerint, nem lehet, ha csak a1 függetlenség hiú di-
csőségének gyarló érzete nem. Minél viszásabb 
illy separatismus, annál különösebb az, hogy 
szab. kir. városi lelkész is volt már megyés espe-
res; következőleg ő más egyházaknak esperese 
vala, de a' magáénak nem. Ha szab. kir. városi 
egyház elkülönözheti magát az esperességtől: 
akkor ugyanazt teheti akármellyik falusi egyház 
i s ; és ha szabad volna illy függetlenség: ugy az 
egyházkerületi hatóságtól is szabad lehetne füg-
getlenkedni. Azonban, valamint a* polgári élet-r 
ben nem tűri a1 hazai kormány az anarchiát, ugy 
nem tűrheti azt az egyházban is. De nem tűrheti 
az egyh. kormánytóli függetlenséget maga a 'pro-
testantismus is, melly azt sürgeti, a* jézusi tan 
nyomán, hogy mindenek jó renddel menjenek, 's 
elöljáróiknak engedelmeskedjenek a' hívek. — 
Ha van és szükséges egyháa^mkban kormány: 
ugy független attól egy gyülek. sem lehet, — ha 
szinte szab. kir. városi is az; ha pedig nem szük-
séges az egyházi kormány és minden egyes 
egyháznak joga van önálláoulag önmagát függet-
lenül kormányozni: akkor töröltessék el az egész 
egyh. kormány, — legyen minden egyh. maga tör-
vényhozójá is, kormányzója is önmagának, ha 
ebben üdvét sejt valaki. — Separatismusí szagot 
terjeszt az is , mikor egyes esperesség gyakorol 
tettleg valamelly új rendszert, melly a' kerül, 
gyűlésnek vagy be sem mutattaték vagy pedig 
azon megbukott. Illyen az , midőn itt és amott 
önkényüleg hozta-be az egyh. tisztújítást az egy-
házmegye. Nem is kérdem: Szabad-e ezt tenni? 
hanem azt kérdem: Jól van-e az ? Én legalább 
úgy vélem, hogy illy eljárás nincs a' rendén. 
Mert e' gyakorlat ollyan, mint midőn valaki azt 
kérdezné valamelly kormánytól: Helyes-e az in-
dítvány ? méltó-e azt elfogadni ? és mikor a ' na -
gyobb testülettől tagadó válasz jöne a1 kérdések-
re, — tehát azt mondaná a* kisebb testület: ha a' 
több fejből álló 's így tán nagyobb belátással is 
biró felsőbb hatóság nem tartja helyesnek és el-
fogadásra méltónak, tehát mi annak tartjuk és 
gyakorlatba vesszük. — Ugyan hol az a' muni-
cipális hatóság, melly — ha valamelly indítványt 
terjesztete országgyűlés elébe, követei állal, 's 
az országgyűlés azt nem fogadá el — saját kis 
körében gyakorlatba venné az országosan nem 
pártolt indítványt? Pedig illy eljárást gyakorol 
minden olly esperesség, melly a' kerületileg nem 
pártolt elvet, annak daczára i s , életbe léptetné. 
'S vájjon mire megyünk illy cselekvésmóddal? 

Hisz a* nagy többség véleményéhez csakugyan 
illik simulni. Vagy tán egy kisebb hatóság n a -
gyobb értelmet és bölcseséget tulajdonit magá-
nak, mint a' mennyivel egy nagyobb, díszesebb 
hatóság bír? Lehet-e az egyh. kormányának 
tiszteletreméltó autonomiája? Én, megvallom, azt 
hiszem, hogy kiváltképen egy olly idegen *s 
nagyszerű változtatást, minő a' tisztújítás, egy-
házker. jóváhagyás ellenére, esperességi önkényt 
gyakorolva, behozni, semmikép nem tarthatom 
sem igazságosnak, sem tanácsosnak, — és pedig 
annyival inkább nem, mert egyfelől separatismusra 
és egyházkormányi heterogeneitásra vezet, a' mí 
már magában -elég kártékony: — de másfelől az 
egyh. tisztujításnak üdves eredménye korán sincs 
még olly igen tüzkármentesítve, mint azt né-
mellyel* állítani szeretik. Jaj pedig nekünk, ha e* 
részben a'protestantismus kárán kell tanulnunk! 
— A' presbyterium is némelly egyházakban már 
alakítva *yan, a' többiekben még most sincs. — 
Minden efféle separatismus roszul jellemzi a* pro-
testaijtismust, azt mutatván, hogy nincs közszel-
lem, jiincs egyetértés. Az illy heterogeneitas, hi-
tem szerint, csak ugy fogna legbiztosabban el-
mellöztethetni, ha minden reform nem alólról 
fölfelé, hanem fölölről jöne alá. E ' nélkül a' ta r -
kaság és separatismus megszűnni soha nem fog* 

K i s s S á m u e l . 

Hódmezővásárhelyi indítvány. 
Hogy kisebb gyülekezetekben is lehet szel-

lemi erő, ollykor sokkal több, mint némelly, bárha 
különben számos tagokból álló, de egyébként 
még is vagy tespedő vagy több pártokra szakadt 
és épen annak következtében folyvást háborgó 
egyházban: bizonyítja a* többi közt e' jelen eset. 
íme, uraim! a' vásárhelyi ev. egyház, ugyszólva, 
csak maroknyi, 's azért még is vajmi felséges 
tárgyra fordítá figyelmét, idejét! Protestáns egy-
házi kormányrendszernek evangelium szerint 
létrehozása és biztosítása az ö kedvencz eszméje, 
melly mindnyájunkat, kik ez ideig a' kormány-
rendszeri egységnek, vagy némileg egysége 
erőteljes fentartásának hiánya miatt annyifelé 
ágaztunk, egy süveg alá rántva, annálfogva az 
áldott egység boldogító gyümölcseit is csakha-
mar megteremné. És ki nem látja mostani bonyo-
lodott kinos helyzetünkben, ugy szinte sok tekin-
tetben jelesen haladó korunknak fontosnál fonto-
sabb, halomra-nött feladatait tekintve, e' vásár-
helyi indítványnak üdvös, söt nélkülözhellen vol-
tát? Avvagy, ha az állomány, mint látjuk, halad, 
nemde, kezet fogva kell vele együtt, főleg a' pro-
testáns egyháznak, mint az evangyéliom szerinti 
tökélesbülés egyesületének, söt ennek, mint ve -
zércsillagnak, mint a' közélet fáklyájának, még 
amannál is inkább haladnia ? Ha a' házat, melly-
ben rendesen lakunk, meg tudjuk időnként igazi-



tani; sőt, ha a' szükség ugy hozza magával, he -
lyette szebbet, kényelmesebbet, tartósabbat is 
építni: vájjon ne igazítsunk-e akkor annyival 
inkább azon a' házon, mellynek fedele alatt, noha 
mi protestánsok mindnyájan lakunk, de egyszers-
mind azt is jól látjuk, hogy a" mindent emésztő 
idő vasfogai között nagyon elrongyollott már? 
Ha azon ruháinkat, mellyek testeinket fedik, idő-
ről idűre idomítani és igazítani tudjuk: vájjon azon 
ruhára, melly leikeink közborítéka, edénye, ne 
fordítsunk-e annál több és szigorúbb gondot? 
Úgyde haladhatunk-e mi mindaddig, valamíg csak 
egyházi testületünk, e' közélet bölcsője, forrása és 
szövétneke, kellőleg rendezve nincsen, fontosnál 
fontosabb feladataink érdemökhöz képest kellőleg? 
Nem ugy járunk-e, mint az a' molnár, a'ki bárha 
szeretne őrölni, de mivelhogy a* vizét vagy el-
fogták vagy sok helyen kiapadt, avvagy pedig 
ollyan helyen építette malmát, hol a' szerteszét 
ágazó vizet csak a ' föld szokta haszonvétlenül 
felemészteni, azt a* legjobb akarat mellett sem 
teheti? Avvagy pedig azt gondoljuk, hogy a' mi 
egyházi alkotmányunk tökéletes, melly épen mi 
javítás nélkül sem szűkölködik? Úgyde ha ez 
igaz: mire való akkor az a' sok jajveszékelés, 
melly most füleinket minden felöl annyira és olly 
élesen metszi? Avvagy tán csak puszta hang-e 
ez? — É s ismét, alkothat-e ember örök időkre 
müvet? Nem, nem, uraim! A' köszvény már is 
annyira összerántott sokat közölünk, hogy a' lélek-
nek legfényesebb tehetségei is kényteleníttettek 
a 'nyakunkra nőtt , és sok helyen még most is 
sebes, lángként mindig tovább harapózó tüz miatt 
helylyel-helylyel, ha mindjárt csak ideig is, meg-
dermedni. Azért is üdv a1 vásárhelyi evangélikus 
egyháznak! melly első adott öngyülési kebeléből 
erélyes határzata által honunkban jelszavat és út-
mutatást arra, hogy miután a' gyertya roszúlég,— 
Yegyük és miként vegyük el valahára hamvát; 
miután a' forrás, mellyböl külintézkedéseink tár-
gyában merítünk, zavaros, iszapos, sőt,ugy-szól-
va, ihatlan, — tisztítsuk ki és hogyan cselekedjük 
azt ; miután házunk, a 'mellyben lakunk, szoros, 
eső 

és szél-járta, alkossunk helyette más czélsze— 
rübbet, mellyben, mint az ég madarai a' fák 
gallyain, egymás mellett minden további feszel-
gés és berzenkedés nélkül megférhessünk. így, 
í gy , érdemes egyházak, papok és egyházi felü-
gyelök ! így cselekedjetek ti is, mindnyájan! A' 
helyeit, hogy egyházi gyűléseitekben kölcsönös 
szúrásokat, személyeskedéseket, nyakravaló 's 
kaput-históriákat és elsöségi jogbitorlásokat hur-
czolnátok szőnyegre, — mi által egyenesen csak 
magatokat piszkoljátok, - - foglalkozzatok inkább 
aíFéle tárgyakkal, mint a1 millyeknek egyike a1 vá-
sárhelyi is: így majd valósuland rajtatok Urunk 
mondása. Máté 20. 25. 26. Mindnyájunkhoz p e -
dig elközelít Isten országa. Azonban a' mennyire szeretem a' vásárhe-

lyi indítványt, mint korszerű reformot, egy f e -
löl: annyira fázom és borzadok a' benne közlött 
módszertől, az itt következő okoknál fogva más 
felöl: 

1) A' vásárhelyi ev. egyház apostoli-szellemű 
kormányrendszert kívánva és egy úttal országos 
vagyis inkább fejdelmi sanctiót sürgetve, nem 
látja, hogy első kivánata feleslegesíti az utósót. 
Igenis, feleslegesíti azt, mert ha az a" kormány-
rendszer apostoli-szellemű, következőleg é sz - és 
szívszerű leend: nem kell akkor több sanctió e n -
nél. Sanctió lesz akkor maga az igazság, mel ly-
nek jogai elvitázhatlanok, melly a' maga diada-
lát minden időben kivítta, kivíjja és ki is fogja 
víni. Akkor csak az egyházak által választandó 
világi ügyelnökök legyenek talpraesett férfiak; 
az egyházak pedig papjaikkal együtt hü örei az 
apostoli-szellemű rendszernek, nehogy a* mit 
Isten összeszerzett, azt az emberi gyarlóság vagy 
ármány eltorzítani igyekezzék (a ' mi e ' koráig 
jobbadán hiányzott) és meglesz a' sanctiók 
sanctiója, a* jó 's tisztességes rend, kölcsönös 
egyetértés, közjóra munkálás és minden külső 
beavatkozástól ment protestáns autonómia. Entia 
tehát non necessaria non sunt multiplicanda, leg-
ltevésbbé a* protestáns egyházban, mellynek 
ügyei különben is olly csiklandósak, hogy itt, 
csak legkisebb eröszakolás hozzájárultával i s , 
méltán lehet belső és külső viharoktól tartani. 
Ha igazán hiszünk a' Megváltóban, ki az ördög 
birodalmától megmentve minket, annál fogva más 
Ádámunkká lön: hinnünk kell egyszersmind azt 
is, hogy mindezek tőlünk szinte kitelhetnek. 
Máskülönben az eredeti bűnből ránk háramlóit 
lelki tehetetlenségre vagy megátalkodott gonosz-
ságra amúgy észrevétlenül is hivatkozva, magun-
kat a' tunyaság 's gyávaság mély álmába r ingat -
juk, azt adván köztudomásúvá az által, hogy bi-
zony mások tegyenek, ha akarnak tenni valamit 
érettünk, mert mi magunk ahoz vagy gyávák vagy 
restek vagyunk, holott meg vagyon mondva: Non 
tibi per ventos assa columba cadet. 

2 ) A' vásárhelyi ev. egyház az alkotandó, 
apostoli-szellemű kormányrendszert a' generál 
convent köréből kinevezendő küldöttségtől felté-
telezvén, nem látja, hogy ezen követelése által 
azon bűnbe sülyed, mellyet mi, magyarán szólva, 
ugrásnak vagy természeti-rend-felforgatásnak 
nevezünk.Atyámfiai,vásárhelyiek! Láttatok-e ti va-
laha fát gyökérrel felfelé az égnek fordulva, onnan 
alá nőni ? Avvagy nem ez-e inkább a' természet 
rende,hogy valamint minden egyéb,ugy a'fa is alól— 
ról,ugy mint a' hol gyökere van, nyúljék fölfelé? 
íme! és ti még is azt sürgetitek, hogy biz a' generál— 
convent eszközölje a' reformot, küldöttei által, 
— melly nekünk ág h. v. evangyelikusoknak fő 
egyházi törvényszékünk. Vájjon hol van itt az 
a ' s zép természetrend, kérdlek titeket, mellyet 
egyébként mindenben bámulva csodálhattok? Ay-



vagy nem tudjátok-e hogy a' megbőszült termé-
szet semmikép sem hagyja boszúlatlanul magát, 
még a' szellemi világban sem ? Fordítsd meg hát a' 
bő r t , és majd csizma lesz belőle. Tanácskozza-
tok, többi egyházak is! körötökben illyesmi felöl, 
vagyha nem minden egyház olly tüzröl-pattant *s 
fogékony-keblü, mint a' vásárhelyi, — legalább, 
ti papok! magatok között. Körötökben megvitatott 
eszméiteket vigyétek az esperességi v. tractualis 
színpadokra; ezek ismét onnan felebb, és így a' 
generál, v. a* 4 superintendentiák conventje meg-
értvén a' sok összefolyandó adatokból a' közvé-
leményt, — valamint azt, ha vájjon az, az apos-
toli egyház szellemével összevág-e szinte meg 
tudván Ítélni, igen is kerül majd az egészből egy 
kellemes, egy mindnyájunkat nem erötetve (mint 
á ' brachium seculare) hanem szabadon, nyájasan 
összefűző accord. És csak ez leend aztán az ál-
landó kormányrendszer, mellyen a'pokol kapui 
sem fognak diadalmat vehetni; mert miután, ugy-
szólva, a"' nép kebelében fogamzott, onnan fe -
lebb ment és így apránként mindenütt visz-
hangra talált, utóbb meg is honosodott: annál-
fogva neki hosszú életet nem igérni lehetetlen. 
Igaz ugyan, hogy ez lassúbb út 's csendesebb 
folyam, mint a' vásárhelyi, melly felhőszakadás-
ként egyszerre lezúg, hogy annál hamarább ele-
nyésszék: de, hitem szerint, annál állandóbb; 
mert igaz ezen latin mondat: Quod cíto fit, cito 
per i t ; valamint e' magyar is: Lassan járj, tovább 
érsz. — És nézzük csak az országot, nemde nem 
ezen rendet követi-e törvényhozásaiban szinte? 
íme, a' melly munkálatok országgyűlés alkalmá-
val egyes küldöttségekre bízatnak, látjuk, hogy 
azok vagy a' megyei gyűléseken vagy a' hírla-
pokban vagy magán az országgyűlésen is szinte 
meg voltak vitatva. Lehetetlen már, hogy ez n á -
lunk a' természet szabályai szerint, mellyek sem-
mi ugrás felől sem akarnak tudni, szinte máskép 
legyen; mert hogy a' mit 300 esztendők során a' 
gyarlóság vagy ármány elhintett, azt egy vagy 
két év, csak amúgy ex abrupto, tökéletesen hely-
rehozhatná: azt Jeszenszky úr és a* vásárhelyie-
ken kivül, aligha fogja más valaki hinni; maga a1 

legegyügyübb ember sem, a'ki szájában hordja e' 
közmondást: Egy vágásra nem ütik le a' fát. Még 
az üvegházban sem érik meg aránylag olly rövid 
idő alatt a'gyümölcs, a 'hol még is mi sem hiány-
zik a' megkísért czél eléréséhez, mint a' hogyan 
Jeszenszky úr és a' vásárhelyiek e* tervet meg 
akarják érlelni: holott, uraim! ne feledjük, hogy 
mi sem üvegházban, sem pedig orosz kancsuka 
ajatt nem nevekedtünk fel, hanem igen is neve-
kedtünk Istennek látható és így szabad ege alatt, 
miként maga Urunk Idvezitönk, és mindnyájan 
a' mi atyáink is , hol a' természet nem szokta 
meghazudtolni magát. Kényszerítsük tehát, ha 
ugy tetszik, mi magunk, helyes előkészületek 
után, a' generál-conventet illyesmire inkább, 

semhogy csak amúgy könnyelmüleg oda dob-
juk neki a' terhet és a* teherrel természete-
sen Isten, ész, keresztyénvallás, és hivatal-adta 
jogainkat is. Mi ugy is jobban ismerjük magun-
kat 's kóros állapotunkat, a' kik a' keserű lap-
dacsokat naponként nyeljük, mint, teszem azt, az 
ollyan, a' ki csak távolról nézi a' csatát és fül— 
hegygyei hallja a' harcz zaját. 

3 ) A ' vásárhelyi ev. egyház az alkotandó, 
apostoli-szellemű kormányrendszert a' generál-
convent köréből kinevezendő küldöttségtől felté-
telezvén: megfelejtkezik arról, hogy a' történet-
rajz nyomán indulva ki, efféle egyházi reform az 
összes testületre nézve áldásdús sohasem volt. 
Természet és történetrajz e' kettő igen megegyez 
egymással, mert a' mit amott elhamarkodtunk, 
annak eredményét csakhamar szemlélhetjük itt. 
Ha tehát a1 vásárhelyiek a' fenebb mondottakból 
sem érthettek jól meg: tekintsenek Jeszenszky 
úrral együtt, — kit egyébként jó historicus em-
bernek tartok, — tekintsenek mondom még egy-
szer, a' históriába, különösen pedig a' vallási re-
formokról szólóba, és annakutána kérdjék ma-
guktól : Vájjon csakugyan ohajtható-e, mikép a' 
reform, vallási ügyben, onnan felöl jöjön? kérd-
jék maguktól: Vájjon hatott-e ez a1 népre ugy, 
mint a' hogyan kell vala hatnia, és ha hatott is 
a' szigorú rendszabályok következtében némileg, 
kedvezők voltak-e az utóhangulatok'? élénk volt-e 
a' szellem? nem tódult-e be seregestöl a' pusey-
ismus, a' millyennek egyenes úton nem, legalább 
vastag halmazokban nem kelle vala bevándorol-
nia, szóval: valósult-e Pálnak ezen mondata : A1 

test megöl, a ' lélek pedig elevenít? — És itt 
többet nem akarok szólni. Úgyde mintha halla-
nám Jeszenszky úrtól ezen szavakat: Mit szólsz? 
Hisz a' melly urak e' terv körül munkálkodand-
nak, mind hitsorsosaink leendnek azok: már pe -
dig kinek jutna ezek közül eszébe, saevire in sua 
viscera? A' mire én azt felelem: Barátom ! épen 
az a* baj, mert Jeszenszky urnák épen egyhá-
zunk saját gyermekeihez nincsen reménye: holott 
attól tart, hogy ezektől elhagyatva, előbb utóbb 
elpusztúl. 0 az egész országnak, vagy is ország 
képviselőinek hisz, kiktől a' sanctiót esdi, — csak 
egyházunk gyermekeinek nem. És így tehát neki 
a'generál-convent tagjaihoz sem lehet igazi bizo-
dalma : midőn azok szinte csak egyházunk gye r -
mekei. íme, és még is tölök vár orvoslást, még 
pedig gyökereset! Hogy van ez, Jeszenszky úr!? 
valóban zavarba hoz állítása által bennünket: holott 
a' kiket egy felöl feldicsér és törvényhozási ha -
talommal felruház, azokat más felöl a ' fagylaló 
pontig lelugozza. De már e' csecsés bókot nem-
csak Török barátunk, hanem a' generál-convent 
is megköszönheti Jeszenszky urnák; sőt mi mind-
nyájan köszönjük, mert mi csak azon egyház 
gyermekei közé tartozunk, kiket Önnek, Je-
szenky úr! hűtlenségtől tetszik félteni. Tudja mit, 



ön! Én ezt a' generál-convent felöl, sem pedig 
a1 protestáns egyházi testületnek egyéb tagjai fe-
löl átalánoson fel nem teszem, mert egyenesen 
azok közé tartozom, kik Pállal szeretik mondo-
gatni ezeket: Mindeneket elfedez, mindeneket 
hiszen, mindeneket remél, mindeneket eltűr: ha-
nem annyit Török barátunkkal szives örömest 
megengedek, hogy egyes rakonczátlan, barbár 
egyének pr. egyházunkban is elegen vannak. És 
hogy még ennél is jobban megértsük egymást, 
azt is kész vagyok őszintén és nyilván meg-
gyónni önnek, hogy, bárha én egyébként a' g e -
nerál-convent iránt legnagyobb tisztelettel visel-
tetem is, a1 radicális reformot közvetlen az ö ke -
zéből még sem óhajtóm, mert a' generál- convent 
is el fogja — a' história nyomán indulva, — velem 
együtt ismerni azt, hogy az ollyan gyökeres r e -
form, melly közvetlen onnan felöl jő , vallási 
ügyben nem üdvös; és én azt mondom J. urnák 
's vele a' vásárhelyieknek, hogy ha eddig csak 
papírnak írtunk, végeztünk: százszor annyit i ran-
dunk ezután, ha majd a1 generál-convent, vagy 
annak nevében a* küldöttség leend a' rendező. 
— Mindezekből természetesen folynak e' követ-
kező végeredmények: 

1) Munkálkodjunk mimagunk, miként hogy J. 
L. úr és a' vásárhelyiek is munkálkodtak körük-
ben : a' generál-convent pedig az efféle, összes 
munkálatainknak küldöttség által létesítendő, és 
annak idejében, egy bizonyos kitűzött helyre 
minden esperességnek összehívandó követei á l -
tal megvizsgálandó és jóváhagyandó kivonatát 
csupán csak ratificálja, vagy is, hogy Jeszenszky 
úrral szóljak, sanctionálja. Mivelhogy pedig az 
illyen munkálatoknak egyik legegyenesebb és Ieg-
czélszerübb tényezője a' papi egylet, a' hol olly 
sok jeles lángész találkozik egymással, és a' hol 
nemcsak egy vagy másfelöl, hanem minden oldal-
ról megvitattatik a1 szőnyegre került egyházi 
ügy: ennélfogva 

2) Keletkezzenek minél hamarább és minél 
több papi egyletek, azaz, minden esperességben 
és tractusban. Igy, uraim! lassan-lassan meg 
fogunk barátkozni, mi papok, a' főelvekkel. Ha 
pedig mifocusok, vagy mint Idvezitönk nevez 
minket, világ világossági a ' n a p sugárait ma -
gunkba öszpontosítandjuk: vajmi könnyű lesz 
már akkor híveinkkel is boldogulni! Bezzeg nem 
fog akkor Komlós Orosházára, Orosháza ismét 
Szarvasra, Csabára s. a. t. utalni, mint mostaná-
ban: hanem egy levén a' közhangulat minden 
egyházban, egy leend végre, bárha egy kis v a -
júdás után is, az ohajtott eredmény, 's valósuland 
Urunk mondása: Luk. 17, 20. 21, — Isten! add, 
hogy föpásztorunknak főtiszt. Szeberínyi János 
urnák ezen, körünkben megpendített, noha né -
mellyek között közölünk már ezelőtt is élő, jeles 
indítványa minél hamarább létesüljön! miszerint 
őszinte elmondhassa egykoron, ama kegyes Si-

meonnal: Mostan bocsátod el szolgádat, Uraml 
békével beszéded szerint, mert látták szemeim 
Idvezitödet. — Csatoljuk mindezekhez 

3) Urunk Idvezitönknek e ' felséges intését: 
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne 
essetek, mert jóllehet a' lélek kész, de a' test 
erőtlen; és fogadni merek t hogy meg lesz a* k e -
resztyén sanctio, a' millyet nekünk a' brachium 
seculare sem adhat. H o r v á t h S á i f r u e l . 

tót-komlösi evang. lelkész* 

I s k o I a-ü g ys. 
Oktatói köftgyiílés Kay-Ugróczou» 

F. é. julius 15-én gyülekezének össze — gr. 
Zay Károly, mint a' magyarhoni prot. evangéli-
kusok főfelügyelőjének már jóval előre hivatalo-
san szétküldött meghívására — hazánk prot. ev. 
gymnasiumai- és lyceumainak, tehát tudományos 
közép- és főtanodáink oktatói, mint az egyes t a -
nodáknak küldöttei — Zay-Ugróczon, Trencsén 
megyében; Zay-Ugróczon, a' hol már azelőtt 4. 
évvel illynemü gyűlés tartatott, melly legszebb és 
legüdvösebb eredményéül felmutathatja ama k ö -
zös tanítási rendszert, a' mellyet — miután útját 
a' kerületek, esperességek, gyülekezetek és egyes 
tanintézeteknél, a' szokott módon, megjárta volna, 
— az 1842-ik évi jul. 15. és köv. napjain lefolyt 
egyetemes gyűlés a' maga határozata által meg-, 
erősített, szigorú életbe-léptetendését is magára 
vévén. Azóta e' közös tanítási rendszer, vala-
mennyi iskoláinkat kötelezvén, nagyrészt már f o -
ganatbais ment. De hibázott melléje még, az isko-
lák teljes és egészséges szerkezetéből, a' tanulók 
főképen erkölcsi vezérlésének és nevelésének t é -
nyezője, az úgynevezett disciplinaris, fenyítéki 
vagy fegyelmi *) rendszer. Érezvén ezt iskoláink 
's érezvén az egyetemes gyűlés maga i s , ím 
1844-ben sept. 2-kán (lásd, jegyzőkönyv 8 - d i k 

1 pont 5- ik sz.) e' határozatot hozta, miszerint: 
„Az iskolai fenyítéki rendszer további halasz-

tásnélküli kidolgozásának szüksége szinte el is-
mertetvén , miután az eddig beküldött iskolai t ö r -
vényekből's fenyítéki javaslatokból annak l é t r e -
hozása eszközölhető volna : főfelügyelő úr m e g -
megkéretik, hogy ezen rendszer tervezésére egy 
tanítókból alkotandó gyűlést , önnön ajánlatához 
képest, minélelöbb híjjon össze, melly nemcsak a' 
fenyítö-rendszer tervét kidolgozza, hanem e g y -
szersmind az egész isk. rendszert átvizsgálván, 
a' mennyiben a' gyakorlat czélszerü változtatáso-

*) Csak tartózkodva mondom ki e ' s z ó t : „ f e n y í t é k és 
f e g y e l e m , " jól tudva, miként az iskolák, nevelési 
oldalukról nézve, épen nem lehetnek csupán fenyíték- és 
fegyintézetek, hanem hogy a' fenyíték az erkölcsi ue*-
velésnek csak egy kis része. Vallom tehát, hogy fenyí-
ték vagy fegy az egész erkölcsi, úgyszólván, jeliemi 
képezését a" tanuló növendéknek ki nem meríti K. 



kat vagy javításokat kívánna, tegye meg erre is 
észrevételeit, 's mind ez t , mind a' kidolgozandó 
fenyítéki tervet, a* kerületekkel 's iskolai igazgató-
ságokkal eleve közölvén, terjessze a' gyűlés elébe." 

Ezeket előre akarván bocsátani, — mivel 
ezekből indult ki a' gyűlés, 's mivel ezek valának 
egyszersmind tanácskozásának főtárgyai — lássuk 
már, miként járt el tisztében? Sem jegyzökönyvet 
ugyan, sem naplót itt közleni nem akarunk, de 
nem is lehet, mivel azt nem bírjuk, szét nem kül-
dethetvén még, — de habirnók is, ugy véljük, mi-
szerint annak közlése inkább akkorra való lesz, 
a ' midőn már az egyetemes gyűlés fogja határo-
zatait az oktatói gyűlésnek netalán megerősíteni. 
Ezúttal tehát csak részint emlékezetből, részint 
magánjegyzetekböl meríthetjük a' közlést. 

A* gyűlésen, a* melly tanakodásait jul. 16-án 
kezdé 's azokat d. e. 's d. utáni órákban folytatá, 
négy napig, azaz: jul. 19- ig tartott, jelen valá-
nak összesen 20 oktatók's azonkívül még magán-
nevelök 's egyéb t. hallgató urak. Jelesen a' sop-
ronyi fötanodából: Szabó József, Királyi Józs és 
Müllner Mátyás; a' pozsonyiból: Michnay Endre, 
Lichner Pál és Németh Sándor; a' selmecziböl: 
Breznyik Ján. és Kunczius Kár.; a' késmárkiból: 
Hunfalvy P. és Forberger Gy.; a' lőcseiböl:*Hla-
vacsek Mih. és Gretzmacher Ján.; az eperjesiből: 
Fuchs Alb. és Kraizell Andr.; a'szarvasiból: Bloch 
M.; a1 csupán gymnasiumok részéről , Miskolcz-
ról: Némethy P. és Szánthó Ján.; Nyíregyházáról: 
Jurányi S.; Pestről: Kanya P. és Teichengraber 
L. — Ekképen 10 tanintézet képviselői, 's ez az, 
a ' mi a' gyűlést érdekessé és nyomatékossá tevé, 
az, hogy különféle intézetek szellemének egyénei 
és személyei, mindannyi testületies szellemi erők 
szószólói, valának jelen, nem pedig az, hogy 20 
oktató volt ottan, mert hiszen ennyivel némellyik 
hazai intézet maga is bír 's egy-egy némethoni 
egyetemen 8 0 , sőt 100 oktatónál is több szo-
kott lenni. 

A' megérkezési napnak, azaz 15-ének este-
jén — miután méltóságos főfelügyelő úr a'megjött 
tanító urakat magánál, a'mint megérkeztek, mint 
vendégeit fogadá — a' tanítók együtt conferen-
tiát tartának, a' mellynél leginkább azon urak, kik 
a* már azelőtt 4 évvel tartott gyűlésen is részt-
vettenek volt, előadók nézeteiket a ' tanácskozá-
sok menetére és rendére, nemkülönben a' tanács-
kozásokbani külön elnök és jegyzők választására 
nézve. Elnökül közmegegyezéssel a' jelenvoltak 
legidösbike, u.m. Szabó J. úr a' sopronyi isk. kül-
dötte , jegyzökül pedig Hunfalvy P. a' késmárki, 
és Breznyik J. a' selmeczi isk. oktatói jelöltettek 
ki. — Másnap reggeli 9 órakor megnyitá a1 fő-
felügyelő gróf ö mtga maga a' gyűlést, ős nem-
zetsége nagyszerű várának egyik termében. Rö-
v i d , de őszinte üdvözlését, — melly á l ta la ' 
hosszú szónoklatokat el akarta mellőztetni, ismét 
csak röv;d ; de kedélyes szónoki kebelből fakadt 

szavakban viszonzá az oktatók nevében a' már ki-
jelölt tanácskozási elnök, a' ki — közben legyen 
megemlítve főfelügyelőnknek Sopronyban, a' syn-
taxisi osztályban tanultakor, egykori tanítója volt. 
Erre megerősíttettek hivatalukban a' kijelelt tisz-
tek, 's felolvastatott — még folytatva a' főfelügyelő 
jelenlétében az egyet, gyűlés jegyzökönyvének 
már feljebb kiirott 8- ik pontja 's különösen ennek 
5-ik száma. E' pontnak értelmében oda határoz-
tatott a ' tanácskozás rende, miszerint először a' 
tanítási rendszer vétetnék vizsgálat alá; aztán a' 
fegyelem-rendszer dolgoztassék ki, 's végre v é -
tessenek elő az indítványok és netaláni javasla-
tok. Miután illyképen a' tárgyak kitűzése után a* 
gyűlés rendes menete kezdetnék, távozott a' f ő -
felügyelő, a' tanácskozásokat magokra az okta-
tókra 's az általuk választott tisztekre hagyván ' s 
csupán csak akkor Ígérvén megjelenendni, a ' mi-
dőn valamellyike a' három főtárgyaknak már be 
leend végezve 's nekie már csupán a' határoza-
tokat hitelesitenie kellend. 

I-sö Főtárgy: A magyarh. ag. hitv. evangé-
likusok rendszerének új átvizsgálása. Ezen átvizs-
gálás közhelybenhagyással, csupán a' gymna-
siumi és lyceumi tanodák tanulmányaira nézve, 
történt, kimaradván ezúttal az elemi és polgári 
iskolák tanulmányai. Miért? Igen helyesen,azért, 
mivel „nihil sine nobis, de nobis" — azon isko-
láknak sem tanítói, sem képviselői nem valának 
jelen. Egyébiránt eme tanodákra nézve még is 
kimondatott, miszerint a' general-convent megké-
rendő, hogy a' rendszer szerinti tanításra 's annak 
minden tekintetbeni megtartására az alsóbb isko-
lákat is szorítaná, mivel igen gyakran történik, 
hogy az ezeket végzett növendékek felette készü-
letlenül lépnének az elsőgymn. osztályba. E ' meg-
kérésen kivül ajánltatott még ' se l is lön fogadva, 
az elemi, főképen más tanodából jövő vagy ma-
gánylag neveltetett növendékeknek gymnasialis 
osztályba Iéptökkori vizsgáitatása, a' melly vizs-
gálatot az igazgatónak soha másképen, mint csu-
pán az illető tanító jelenlétében szabad tartania, 
az illető tanító pediglen itt nem az, a' kinek osz-
tályába a ' gyermek talán lépendő volna, hanem 
az, a' kinek osztályát el akarja hagyni. — Magok 
a' gymnasialis osztályok tanulmányai — egészben 
véve — igen kevés módosítással, csaknem ugyan-
azon rendben és számmal hagyattak meg. E ' cse-
kélyebb változtatások — a'mennyiben reájok em-
lékezhetem, illeték p. o. a' 3-ik és 4-ik nyelvtani 
osztályban a ' földira t -és történetnek évek szerinti 
felváltott tanítását, ugyanazon osztályokból a' tér-
tan- 's az algebrának kihagyását (a' tanulmányok 
nagy halmaza miatt, a' mellyel épen ezen osztály 
terhelve van), de ezek helyébe annyival bőveb-
ben adandó elő a' számtan 'stb. A' szónok-költé-
szi osztályban is lagyobbára ugy marad minden 
a' mint volt 's a' mint a' rendszerben van. Egy új 
indítvány, melly szerint épen a' szónok-költészi 



osztályban, a' malhesison kivül, még valamelly 
más reál-tanulmány, p.o. bővebb új földirat, vagy 
ujabbkori történetek, vagy természctleirás, vagy 
pedig elemi vegytan — volna tanítandó, viszhang-
ra nem talált, épen azért, mivel ezen osztály is 
nagyon meg van már terhelve a' föföképen klas-
sikai tanulmányokkal; azonban a' melly osztályok 
győzik, azoknak, a'kiszabottaknak eleget ha tesz-
nek, többet tanítaniok ugy is szabad levén, tetszé-
sükben áll új reál tanulmányt is elöadniok. — 
Ezeken kivül — a' gymnasiumot illetőleg, szó volt 
még a' tanítási nyelvről, a' melylyé a* rendszer 
egyedül a* magyart tűzi ki — a' 31-dik lapon a' 
jegyzékben megemlített 's a' humanitási osztályt 
illető kivételek megengedése mellett. Ezen kivé-
telek közé — egyedül a' latin nyelvbeni bővebb 
gyakorolhatás kedveért, oda nyilatkozott az egy-
begyűltek többsége, hogy még a' 3- ik és 4-ik 
grammatikai osztályban is — a' hol a1 latin nyelvre 
csaknem legtöbb időt kellene fordítani, de fordítani 
nem lehet, mivel ezen osztály — mint már mondám 
— nagyon meg van terhelve egyéb tanulmányok-
kal — egyetlen egy tanulmány latin nyelven elö-
adathassék még, minden arra való kötelezés nél-
kül. Ezen megengedés, vagyis határozat, bizo-
nyosan igen nagy összeütközésbe jö és jött volt 
már i s , a : mult évi gra! convent 8 - ik pont 3- ik 
sz. alatti határozatával. Okok hordattak fel emez 
és ama mellett; végre a1 méltányosság győzött: a' 
méltányosság ugyanis a' latin nyelvbeni bővebb 
gyakorolhatás iránt , miután a' rendes órákból 
azon nyelvre csak igen kevés időt lehetne fordí-
tani, e' nyelv elhanyagolását pedig már is igen 
sajnosan éreznék iskoláink , érezné tudomá-
nyos életünk. Ugyan e' nézetnek szem előtt t a r -
tása 's azonkívül még a' korosabb és a' tanítás-
ban már sok évtől óta érdemeket szerzett f é r -
fiak iránti méltányosság tekintetéből, a' kik a' 
tanulmányokat magyar nyelven előadni még nem 

kezetével. A1 többi, a' gymnasium mellett meg-
pendített indítványokról, mivel későbben is e lő-
fordultak még, mint önálló javaslatok, az indítvá-
nyok sorában fogok szólani. 

A' lyceumi tanítási rendszernek módosításai-
ról, valamint a' többi tanácskozási tárgyakról, — 
a' következő számban. . 

B e l f ö l d i k ö z l e m é n y e k : 
Szarvason, magyar templom a' tót vá-

rosban; ötödik rendes tanító a ' főiskolában. N e -
velés és nemzetiség azon két eszme, melly a' mai 
világol mozgatja. Voltak idők, mikor a' kard és 
vitézség határoza, mikor beadák az embereknek 
a' meggyőződést, mint a' csecsemőnek a' lágy 
pépet: ma már az győz, ki legműveltebb, — ma az 
uralkodik, ki a' meggyőződést észszel tudja kor-
mányozni. Nevelés és nemzetiség szempontjából 
igen üdvös szétpillantani e'hazában is, hogy örül-
jünk, ha van, mi örvendeztethet, — és küzdjünk a' 
bajjal, hol az fenyegetve mutatkozik. Én két ö r -
vendetes tényt tudok bemutatni a' hazának, melly 
valamint nekem örömömre szolgál, szintúgy min-
den hazafi 's honleány kebelében édes érzést fog 
gerjeszteni. 

Szarvas ha rohanó léptekkel nem is, de dere-
kasan magyarosodik. Mint tudva van, Szarvas 18 
ezer tót evangelikus lakossal biró város Békés-
megyében. E' hitfelekezetüeknek sokan szemökre 
lobbantják, hogy általában nem magyarok. Meny-
nyire van és nincs igazságuk, itt nem taglalom. 
Szarvas minden esetre ezen vád alá illett. É v e n -
ként benne (vagy inkább egyházában) csak hé t -
szer tartaték magyar isteni tisztelet, nevezetesen 
minden fő ünnepen, de ekkor is délután, — pedig 
nem mondhatjuk, hogy kevesen vannak benne a' 
magyarul-értök. A'számos mesteremberek és l e -
gények részint tudnak magyarul, részint magyar 

egészen képesek, ohajlatukat fejezék ki többen, szülelésüek. Ezen bajon jövendőre segítve van. 
miszerint a' grl convent 8 - ik pontja 3- ik sz. 
alatti határozata, az e' lekintetbeni régibb határo-
zatnak a'hét évre, újra helyt engedne. Ezen óhaj-
tás a'jegyzőkönybe is felvétetett. — A' gymna-
siumokróli tanácskozások folytában inditványoz-
tatott továbbá még egy felállítandó úgynevezett 
„selecta" osztály, melly a' humanitási osztály fe-
lelt álló egyéves tanosztály volna, a' philosophiai 
tudomány osztályba lépendő tanulókat jobban elő-
készítendő. Ezen indítvány azonban, miután a' 
mi prima osztályunk is eredetileg nem egyéb, 
mint selecta's a'klassikusok itt is olvastatnának's 
magyaráztatnának még,'s ezentúl reájok a' gymna-
siumi osztályokban is több idő fog forditatni — e l -

jövő septembertöl kezdve minden vasárnap ma-
gyar éneklés és szónoklat fog a' szarvasi evang. 
egyházban tartatni, hihetőleg a' nemzetiség nem 
csekély gyarapodására. Ezen szükséget a' tanítói 
kar mondá k i , 's a' nép elöjárói pártolók; 's a ' 
nemzetiségre meg van téve az üdvös határozat. 

Második, tárgy miről szólnom kell, a' nevelés 
ügye. Békésben, mint szinte tudva van, ezen szá-
zad elején, a1 superinlendentia gondja alatt tanító-
intézet keletkezett, melly eleinte Mezö-Berényben 
honolt, 's mintegy tíz évvel ezelőtt Szarvasra 
költözött 's jelenleg a' békési esperesség szárnyai 
alatt áll és működik. Ezen intézet felöl szólanom 
kényes dolog, mert magam is tagja vagyok,'s okos 

hangzott; el, már csak azért is,mert szük erőnk miatt szokás az okosak között, magokról hallgatni: nem 
kivihetlen, sem ú j tanítót választani, sem új tantér-! is bocsátkozom semmi ollyasba, mi a' dicsérethez 
meket állítani iskoláink nem birván; de meg végre, j távolról is hasonlítana, csupán azok jellemét aka-
nemis vágna ez osztály felállításával iskolai szer- j rom festeni, kik velem némi ellentétben vannak; 
kezetünk össze más felekezetek iskoláinak szer-1 's azt mondom el, mit a' száraz statistika minden 
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vizsgálódóval elmondatna. E' lót városban minden 
esetre jól esik olly intézetet látni, melly az utolsó 
betűig magyar, melly magyarra fordítja az Iliást, 
magyarul tanítja az egész szám- és mértant, ma-
gyarul okoskodik a' történetekből, magyarul bí-
rálja Hégelt és társait, magyarul bölcselkedik és 
fejtegeti a" természetjogot. Ez iskolában két év 
előtt két tanító volt, egy év előtt három, jelenleg 
négy rendes és egy rendkívüli van, esztendőre 
pedig még egy rendes oktató járuland a' többiek-
hez. Melly intézet mutat gyorsabb gyarapodást 
és pedig olly kevés külső pártoltatás mellett? 

A' szarvasi intézet, öt rendes tanítójával, 
visszahódítá tehát újra lyceumi nevé t , mellyel 
évek előtt díszlett,'s helyet foglal az evangelikus 
főiskolák között. Rendes tanítói jelen évben ezek: 
Benka György, Bloch Móricz, Molitorisz Adolf, 
Vajda Péter, Rendkivülileg taníta hi t- és vallás-
tant Wankó Sámuel, helybeli másod lelkész. Az 
utolsó esperességi gyűlésen pedig, május 28-kán 
M.-Berényben, ötödik rendes tanítónak elválasz-
taték Petz Gyula, Petznek, a'hajdani sopronyi ta-
nító- és lelkésznek fia, ki a'nevelési pályára ké-
szült 's ezen czélból a' porosz főiskolákat meg-
látogatta. 

Intézetünk hire tovább hatván az országban, 
igen sokan kérdezősködtek a' szülök és ifjúság-
barátok közöl a' szarvasi dolgok felöl, azon czél-
ból, hogy,ha a'válasz kedvezőlegüt ki, ide küld-
jék fiaikat vagy növendék-barátaikat. A' kérde-
zösködök között legkiterjeszkedöbb vala Geréb 
Rudolf, pesti hites ügyvéd, ki becses levelében 14 
pont fölött kére fölvilágosítást. Azon vélemény-
ben l e v é n , hogy kedves szolgálatot teszek az 
illető feleknek, ha a' Geréb Rudolftól kért fölvilá-
gosítást sajtó utján közrebocsátom, bátor vagyok a' 
szarvasi lyceumról a' következőket megjegyezni: 

A' szarvasi főiskolában a' zay-ugróczi terv 
szigorúan megtartatik, következőleg mind itten 
bevétetnek az ifjak minden hasonlólag rendezett 
protestáns intézetből, mind innen akárhová távoz-
hatnak, hátramaradást nem szenvedve. — Taní-
tási nyelv kizárólag a' magyar , a' nélkül, hogy 
a' német , latin és görög elhanyagoltatnának. — 
Végezni lehet Szarvason a' philosophiát és theo-
logiát, söt a' philosophiában statistika 's észjog is 
taníttatik. — Szegény tanulók számára van tápin-
tézet, hol részint ingyen, részint tíz pgö forintért 
egy évre, ebéd adatik. — Szarvason olcsó áron 
kapni mind szállást, mind táplát, — a' tanítási díj 
mintegy két v.forint havonként. — Az iskolának 
van könyvtára, mellyröl évről évre a' legjobb és 
ujabb könyvekkel gyarapodik, főleg a' magyar 
irodalom termékeit majd mind birja. — Stipendium 
csak Boczkó-féle van ugyan, de kilátás kecsegtet, 
hogy nem sokára, mint lyceum, megnyerendjük 
a'lyceumainkraáltalában szóló stipendiumokat.— 
Szarvas egészséges vidéken fekszik, van két or -
vosa 's gyógyszertára. 

Ennyit a* netalán szükséges felvilágosításul. 
— Még elmondhatom újság gyanánt, hogy keresz-
tül-utazásában nagyon várók Deák Ferenczet és 
útitársát Vörösmartyt. Ifjainkmegakarák tisztelni, 
de nem fáklyákkal, nem zenével, hanem magyar 
örömnyilvánítással 's kijelentésével annak, hogy 
a' Deák nevet, melly az egész hazáé, közelebbről 
akarják magokévá, az intézetévé tenni. Ugyanis 
a' fáklyákra 's zenére fölmenendett pénzt össze-
tevék, hogy alapul szolgáljon egy öszvegnek, 
mellyen a ' természettani mütárba egy mllam-ira-
nyos (electro-magneticus) gép vásároltassék. Az 
öszveg még egypár évig nem lesz talán elegen-
dő, de elébb-utóbb azzá nölend/s akkor Deák fog 
működni reánk. A'villam-gép neve nálunk ezen-
túl Vörösmarty 's bizonyosan sokakat fog nálunk 
Vörösmarty villamozni 's a' villamozoltaknak Deák 
mutatandja az irányt I. 

Eszmetársulatból megemlífendönek találom 
itten azon buzgóságot, melly nálunk a1 tudomány 
iránt többektől kifejtetik. Az esperesség nagylel-
küleg maga magát adóztatja főiskolája kedveért, 's 
nem levén igen tehetős pártfogó kebelében, sok 
kicsinyből gyűjt elegendő erőt a* nagy teher vi-
selésére. De mindenek fölött állanak, lelkesedés 
tekintetében, az orosháziak, ezen tiszta magyar 
gyülekezet, melly mindenütt ott van, hol tenni kell. 
Egy tettét lehetetlen elhallgatnom. Tavali közgyű-
lésen természettani kísérletekre száz pgö forint 
rendeltetett azon határozattal, hogy, a' mennyire 
lehet, szabad ajánlás utján gyűjtessék össze ezen 
öszveg 's a' pénztár ne terheltessék. Ezen ösz-
vegböl mintegy 70 ft. pgö Orosházából került ki, 
kicsinyek és nagyok, magánosak és czéhek majd 
minden fölszólítás nélkül siettek adományaikkal az 
ügy oltárára. Az illy dicső vonások népünk éle-
téből megérdemlik a' közzétételt 's a' haza elis-
merését. Én bátor vagyok az orosháziaknak az 
egész nemzet előtt kijelenteni köszönetemet/ 

Ezt tudatni szükségesnek találtam 's hogy én 
tevém 's nem más, azon egyszerű oka van, mi-
szerint nálunk iró-mesteremberek nincsenek, kikre 
a' dolgot bízni lehetne. Remélem azonban, hogy 
sem a' szerénységet meg nem sértém, sem fölös-
leges dolgot nem tettem. V a j d a P. 

Válasz A—y urnák „Cseh-tót műkedve-
lők" ezim alatt a9 f. é. pesti Divatlap III. szá-
mában közlött ezikkére, Selmeczröl. Őszintén 
megvalljuk, hogy jobb lesz vala, ha A—y úr 
nem emeli fel szavát 's nem bontotta volna fel 
azon békét , mellyet városunkban már régóta 
éldeltünk, főképen miután közlése alapjául nem 
az igazat, hanem annak ellenkezőjét választotta. 
Igen csodáljuk, hogy ö már elfeledte — bár csak 
nem régen rázta le magáról az iskolai port — 
azon arany latin mondatot: „sitacuisses . . . 
vagy ezen Horátiusét: „Diite, Damasippe,Deae-
que bonum ob consilium donent tonsore —Excussis 
propriis, aliena negotia curas," mert a' ki olvasta 



czikkét, lehetetlen, hogy ki nem vehette volna, ki 
legyen A —y úr. A' közönséget olly rútul meg-
csalni, azt semmi lelkiósmeretes ember sem teen-
dette. De mi tudnók falán ennek is okát kifür-
készni. 0 ásítozott az irodalom magasztos mezején 
fölléphetni, de mivel nem volt elmeraktárában, 
mit közölhetett volna , képzötehetségéhez folya-
modott 's nagyon is költői lett. De engedje meg 
a* tisztelt olvasó közönség, hogy így szólunk 
A — y úrral $ mert részint iskolatársunk vala, ré-
szint igen jó ismerősünk í 

„Minden ember legyen ember és magyar 
's t .b." A — y úr Vörösmarty ezen dala kivánatát 
tűzte czikke homlokára, 's gyúnyolva panaszko-
dik, hogy Selmeczen e' kivánatot másképei! főzzük 
le 's így fújjuk a' nótát : „minden ember tegyen 
ember és cseh-tót." Ugy látszik, mintha A—y 
úr fel nem fogta volna Vörösmarty költői szelle-
mét , 's száraz szavaihoz ragaszkodván, azoknak 
értelmét egyáltalában akarja valósítani,'s kívánja, 
hogy egy szempillanat müve legyen az, hogy 
Selmecz egyetemes lakossága, kezdvén a' testi 's 
szellemileg elhanyagolt bányamű velőktől, egészen 
a1 magosabb körökig, tüstént magyar legyen. Ki 
Selmeczet *s annak lakosait 20 évek előtt ismer-
te, megvallja, hogy a' nemzeti nyelv dolgában is 
dicséretes előmenetelt tett e* város, — ezt mond-
ják öregebb polgárai: „Tanuljon, kinek kédve 
van, magyarul, de mi nem." Hogy e' szavak, bár 
a' gúnyirat nagyobbrészt a' bányászakademiai 
cseh tanuló ifjak ellen intéztetett, minket, a' lyce-
umon tanuló tótszármazásu ugyan, de magyarul 
tudó i f jakat , kiket olly szoros összeköttetésbe a' 
bányász-gyakornokokkal hoz, illet, — senki sem 
fogja tagadhatni. Mert csehektől, kik több-
nyire hazájokban vagy az örökös tartományok-
ban szoktak alkalmaztatni, senki sem köve-
telheti joggal, hogy magyarul tanuljanak, Nyil-
vánvaló tehát, hogy e' szavakkal a' mi jóne-
vünkön kívánt csorbát ejteni, 's bennünket a1 v i -
lág előtt ollyanokká kihíresztelni, kik vagy nem 
tudnánk vagy nem akarnánk magyarul tanulni. 
Erre azt feleljük, hogy mi sohasem ovakodtunk, 
's jövendőben sem fogunk vonakodni mindazt 
megtenni, mit a' hon törvényei 's tulajdon javunk 
megkívánnak. 'S ebben a' dologban bátran hivat-
kozunk mélyen tisztelt oktató urainkra, kik leg-
jobban tudják, milly előmenetelt tettünk a' ma-
gyarnyelv tanulásában. De ha nem értük is el 
benne a* tökéletesség azon fokát, melly megkí-
vántatik : lesz még ezentúl is időnk 's akaratunk 
megtanulására. A' mi azon idétlen hasonlatossá-
got illeti, mellyet az érczekröl felhoz 's összezúzá-
sunkat emlegeti: azt nem tartjuk érdemesnek meg-
czáfolni. Talán azon boldog időket akarja vissza-
idézni, mellyben az ököljog divatozott? 

„Hej" de jó volt hajdanában, 
A' fokosnak fénykorában! 'stb." 

„Y úr sem festi be vele (azaz magyar nyelv-
vel) két röf szélességű védegyleti vásznait." 
Nagyon kedves dolgot tenne nekünk A — y úr, 
ha ezt a' tropus-t kivilágosítaná, mert vagy nem 
birjuk felfogni fellengös írásmódját, vagy pedig 
— engedelemmel — az csak c h i m a e r a. A ' mi 
a* dramai szerepek elöadalását illeti, ezekről itt 
valamit szólandunk, hogy a' tisztelt közönség 
lássa, miként áll a' dolog igazán. A' cseh-mor-
vai és sziléziai i f jak , az itteni bányászakademia 
tanulói, akarván a'helybeli közönségnek ollykor-
ollykor mulatságot szerezni, a ' fő bányai hivatalnál 
engedelmet kértek egy teremnek felfogadására, 
hol néha — de minden egyes esetben elöljáróik 
tudtával — német 's cseh színdarabokat szoktak 
játszani. Történt ez már két év óta háromszor: ta-
valy midőn egy távozó szegény társuk, — ez évben, 
midőn az éhhelhaló árvaiak felsegélésére, mint O 7 
mondók, mindig elöljáróik tudtával 's engedel-
mével játszottak. — Végre, a* mi legnagyobb zajt 
ütött, A—y úr azon megjegyzése, hogy e' cseh-
tót társulat minden tagjának egy vasgyűrűje van. 
Itt elárulta A - y úr, hogy mi kevés gondja van 
arra, igazat közöl-e a1 tisztelt közönséggel, vagy 
sem. Valami van a' dologban, de egész más, mint 
azt A— y úr gondolá. Meg vagyunk győződve, 
hogy senki előtt sem lesz ismeretlen az ugy n e -
vezett mértékletességi társulatok keletkezte h o -
nunkban is, kivált a' felső megyékben. Mi, a' lyce-
urnon tanuló tót-ajku ifjak, kik ezen társulatok üd-
vességéröl mélyen meggyőződtünk, erősen fe l -
tevők magunkban idővel, bármilly csekély h a -
táskörünk leend, e' társulatok alapítását és ter jed-
tét minden lehető módon elősegíteni, 's így hon-
fitársainkat azon örvényből, mellybe őket a' s z e -
szes italokbani mértékletlenségök sülyeszté, k i -
ragadni. És hogy ez üdvös czélt annál könnyeb-
ben érjük el, magunk is, mélyen tisztelttanitó u r a -
ink jóváhagyásával, vagy egyáltalában minden 
szeszes italokról, vagy legalább ártalmasabbakról 
lemondtunk 's vasgyűrűket csináltattunk magunk-
nak, hogy mintegy inlöjelül szolgáljanak a' k i tű-
zött czél elérése utáni törekvésünknek. Illy g y ű -
rűt tehát vagy maga talán látott valamellyikünk 
kezén, vagy hallott valamit a' dolog felöl A — y 
úr , 's neki más nem kellett, a* többit már maga 
gondolta ki, mintha azokat a' csehektől, az ég 
tudja minek jeléül, kaptuk volna. 'S ebben áll az 
egész dolog. 

Ezeket szükségesnek láttuk a' tisztelt közön-
séggel tudatni, részint hogy magunkat az igaz -
ságtalan vád alól fölmentsük, részint hogy m e g -
czáfoljuk kaján ellenünket, ki szemtelen koholmá-
nyaival akará jónevünket a' tisztelt közönség 
előtt bemocskítani. 

A* selmeczi lyceum tót-ajku, de a' magyar nyel-
vet szerető 's művelő bölcsészei. 

F e l v i l á g o s í t á s . E' lapok folyó évi 1 3 -
dik számában közli Némethy Pál, miskolezi oktató 



úr, a' tiszai egyházkerületi gyűlés főbb tárgyait, 
ezek közt az ötödik, személyemről szóló, pont-

ja így hangzik: Jelenleg nyíregyházi segédlel-
kész Hotnola Istvánnak a' magyarosodás ellen 
Nagy-Rőczen tartott szentbeszédeérti megintetése 
a' hegyaljai esperességre bízatottÉn egy idő 
óta külföldön mulatván, csak most esett értésem-
re, hogy a' harmadfél esztendő óta már negye-
dik törvényhatóságon megfordult, 's mindegyik 
által — a' nélkül, hogy kihallgattattam volna — 
büntetéssel befejezett, mendemondán alapúló, pö-
röm utoljára is ujságlapok utján, a> közönség Íté-
lőszéke elébe, egészen elferdített értelemben, ke-
rült: kötelességemnek tartom — bár későbben 
— a' t. cz. közönséget a' történtekről felvilágo-
sítani, annálinkább, minthogy némelly túlbuzgó t. 
urak, müveit férfiúhoz, de főkép lelkészhez ko-
rántsem illő hevökben, ok nélkül, nagyon is érez-
tetik velem a' fentebb említettem czikk mérgébe 
mártott ellenséges fulánkaikat. Nyilvánítom tehát 
őszintén, hogy én bizony a' magyarosodás ellen 
soha és sehol — ámbár sok helyütt, a' hol t.i. az 
a' vallás elhanyagolásával majdnem a' nép láza-
dásáig űzetik, nem is ártana — szentszékről nem 
értekeztem, nem prédikáltam 5 's hogy a' szóban 
levő szenlbeszédnek tárgya a1 rágalmazás utála-
tossága levén — a' magyarosodás ellen kikelni 
eszem ágába sem volt. Pörbe idéztettem, az illető 
egyház nagy botránkoztatására, egy a' templom-
ban nem levő ügyvéd által, a' szentszékről ejtett 
ezen szavak következtében: a? mai időben rágal-
maztalnak nemcsak egyes emberek, de egész nép-
törzsökökis, mintp.o. a' tótok: de a' ki meggondolja, 
hogy ez harmadfél év előtt, tehát épen akkor tör-
tént, midőn egy néptörzsök, mellynek illymódoni 
üldözött fajához magamat számítani, divatszerüleg, 
soha sem szégyeneltem, — hazaárulónak,'s szent 
hivatalaikban és a' haza s egyház boldogsága elő-
mozdításában megőszült vénebbjei, némelly áb-
rándosvakbuzgók ámításai nyomán, száműzetésre 
méltóknak kiáltattak ki; ki meg vagyon győződve 
azon sok méltatlanságról, mellyeknek ártatlan 
martalékává válni kénytelenittettünk, 's engemet 
még akkor theol. pályáját végzendő tanulónak 
lenni tud: az, egy igazságra 's méltánylásra szá-
mító 's minden becsületsértést mélyen érző ifjú-
nak , ha fájdalma enyhitéseül illyesmit a' szent-
széken is említeni bátorkodott, — épen nem v e -
heti rósz néven. De mivelhogy factum infectum 
reddi nequit, és én ezen világos igazság kimon-
dásaért mindenféle iskolai, világi és egyházi di-
casteriumok által, az egyházi rend hathatós köz-
benjárása ellenére, büntetésre elitéltettem: leg-
alább annyit szabad legyen az illető bíráktól igaz-
ság szerint követelnem, hogy ha már csakugyan 
ártani törekszenek, adják elö a' dolgot ugy, a' 
mint van, 's ne ámítsák 's ne mérgezzék az a' 

nélkül is feszült közönséget alaptalan kifejezése-
ikkel 's elferdített tudósításaikkal. 

H o m o la I s t v á n , 
petrováczi ev. segédlelkész. 

K é r d é s a ' u - t . b é k é ^ b á n á t i r e f . 
e s p e r e s s é g l i e z . A' Prot. Lap mult évi 1 8 -
dik száma szerintiilyen jelentést teszen n. t. e s -
peres úr a' tractualis gyűlésnek: „Hol eddig unió 
volt, ott a'reformata rész egészen elenyészett, — 
Temesváron is ma-holnap ez eredményt látand-
juk" — és a' f.évi 22-ik számban ezt olvastuk: 
„Mintjóslat, nyilván kimondatott, hogy ma-holnap 
a' tömösvári uniált egyházra is hasonló sors vá-
rakozik." 

Kérdem tehát, mert gondolom, hogy ezen 
ügy nemcsak engem, hanem minden őszinte ba-
rátját az uniónak és vallásosságnak érdekli: mi-
csoda kútfőből merítette esperes úr ezen előa-
dást? és ki volt az idén ama szerencsétlen jósló, 
a ' k i ekklézsiámatnem is ismervén, vagy annak 
állapotát és körülményeit eszével felérni nem tud-
ván, v. az uniotóli idegenkedésből, az esperessé-
get akarta megörvendeztetni, vagy megijeszteni, 
nyilván kimondván: „Hogy ma-holnap a ' tömös-
vári uniált egyházra is hasonló sors várakozik? 

Tudom, sokan meg fognak szívökben hábo-
rodni , ha elgondolják, hogy ezen előadások ala-
posak lehetnek; hogy a' homályosság és idegen-
kedés szelleme ott akar magának lakást ülni, a' 
honnan a' világosság és keresztyéni szeretet és 
egyesség lelke indult ki: azért bátorkodtam a* 
n. I. bék.-bán. ref. esperességet illendően meg-
kérni: méltóztatnék a' hamis prófétának meg-
hagyni, hogy aggodalmának — vagy talán óhaj-
tásának — okait e' lap által nyiltan és körülmé-
nyesen adja elő, hogy én is tudjam azoknak örö-
mét, kik tán szívesen látnák az itteni két prote-
stáns felekezet elválását, elkeserítni,—és azoknak 
szorongását eloszlatni, kik a' haladásban és pro-
testáns gyülekezeteink gyarapodásában gyönyör-
ködnek. K a r n e r V i l m o s , 

a' temesvári egyesült ev. anyaegyház lelkésze. 
6 y ü l é s - h a t á r u a | > . A' dunántúli ágost. 

evangélikusok e' folyó évben Veszprémben t a r -
tandják egyházkerületi gyülésöket, auguslus hónap 
13-kán 'stb. 

Saj tó alatt van és 

K i l i á n G y ö r g y n é l 
váczi-utcza Parkfríeder-házban a ' p e s t i a u g l l S - r 

t u s i v á s á r r a kapható lesz: 

9111 á d s á g o k 
protestáns keresztyének számára. 

Készítette és gyűjtötte 

S z é k » c s J ó z s e f pesti ev. lelkész. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
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Eb ist das W e s e n der christl ichen Kirche , im Geiste Christ i , za demselben Ziele, auf dieselbe W e i s e 
zu wirken , w i e das gött i iche Vorbild auf Érden wirkte. 

C I a u s e n. 

TARTALOM: Pünkösti utóliangok. G e d u l y B o g y o s z l ó . — 
Bánáti szózat a' gyámintézet 's puseyismus ügyében. A m -
b r ó s z M á t y á s . — Nógrád ev. esperesmegye közgyűlése. 
Z e l e n k a D á n i e l . — Kis-honti ev. esperesség gyűlése 
V á r i . I s k o l a - ü g y : Oktatói közgyűlés Zay-Ugró-
czon. Dr. T a v a s y L a j o s . — Kishonti elemi-iskola-tanítók 
gyűlése. H o z n é k L a j o s . Belföldi vegyes közlemé-
nyek. — 

r f i n k S ^ t i u t ó l i a n g o k . 
A' pünkösti ünnepek átvonultak fölöttünk, — 

akarom hinni — nem áldás nélkül. A1 keresztyén 
egyház első alapjainak letétele, az apostoli e g y -
ház hite, tanai, benső szerkezete *s alkotmánya 
— ezek valának azon magasztos tárgyak, mely-
lyek bennünket foglalkoztattak mind magánygon-
dolatink, mind egyházi tanításink körében. Én is az 
első keresztyének példáján melegítém mind saját, 
mind hallgatóim kebelét: de az ünnepnapok rövid-
sége *s hivatalom korlátolt hatásköre nem adott 
elegendő tért 's időt mindannak elmondására, mi 
gondolkodó elmémben megszülemlett; "s ez az 
oka, hogy fentebbi czím alatt akarom nyilvánítani 
elmélkedésem eredményét, e' közbeszéd csarnoká-
ban, ha szabad's hely adatik igénytelen soraimnak. 

Ugy találom tudniillik, hogy jelenleg reánk 
magyar protestánsokra nézve, a' többi sátoros 
ünnepek fölött jóval nyomatékosabb a" pünkösti 
szent emlék; mert arra törekszünk, miszerint v a -
lahára kibontakozzunk háromszázados rendezet-
lenségünk hínárából, 's egyházunknak megadjuk 
valahára azt , mit olly régóta sajonnal nélkülöz: 
az alkotmányt. Oda irányoznak legujabbmozgal-
maiiik; e' körül fáradoznak legkitűnőbb capaeitá-
sink. Engem is pünkösti hivatalos és nem-hi-
vatalos dolgaim átvezettek önkénytelenül a1 pro-
testáns egyház mezején általában, különösen pe-
dig Prot. Egyházi Lapunk terén napirenden levő, 
néhány fontosb kérdésekhez, mellyeket nemcsak 
a* legszorosb kapcsolatban találtam a* pünkösti 
emlékkel: de szerencsés megoldatásukat nagy-
részben ezen emlék, vagyis az első keresztyén 
egyház valódi méltatásától föltételezetteknek meg-
ismertem. Vélekedésem szerint tudniillik mind-
ezek mellett főkérdés ez : Miben lehet és kell 
egyház-alkotmányunkat az első apostoli egyház-
hoz alkalmaznunk ? vájjon mindenben-e ? vagy 

csak némellyekben ? — és — mire figyelmet ké-
rek — vájjon nemcsak szellemben, hit tisztasá-
gában, vallásbeli buzgalomban, szeretetben, ki-
tűrésben , de egyszersmind alkotmányszer-
kezetigazgatásban is? — Minálunk, valahány-
szor vita alá kerül némelly kérdés, például 
legújabban a' püspökszentelés : mindannyiszor 
utósó 's leghatalmasb fegyverül idéztetik az 
apostoli gyakorlat. De kérdés: Jól van-e ez így ? 
és a' XlX-dik századnak lehet-e az első szá-
zad mindenben typusa? — Ugy tetszik, kissé da-
rázs-fészekbe nyúl tam,^azért , hogy félre ne ér-
tessem, egyenesen kimondom, mikép sem a' püs-
pökszentelési, már be is fejezett, vitát fölmelegítni, 
sem általában az első ker. egyházról tudós ér te-
kezést írni nem akarok: czélom egyedül, egy kis 
adalékkal járulni egyházalkotmányunk constru-
ctiójához az állal, ha megfejtem csekély belátá-
somhoz képest, a' kérdést: Jelen egyházunknak 
lehet-e, kell-e az első ker. egyházéhoz mindenben 
hasonló alkotmányt adni ? 

A' kérdés olly régi, mint maga a'protestanti-
smus. Mert mi volt a* reformatio egyéb, mint a' 
ker. egyháznak az eredeti egyház tisztaságához 
visszavezetése? A' reformátorok kezében első 
fegyver bibliai tudomány, második egyházi törté-
net volt. E' második vezeté őket oda, hogy meg-
ismerjék magok, és másokkal megismertessék, 
mikép csúsztak legyen idöjártával az egyházba 
számos olly visszaélések, mellyektől ment vala 
az eredeti egyház. Ennek szövétneke mellett t a -
lálák, hogy a' mi „keresztyéninek" adatott ki, 
nem mind Krisztustól és apostolaitól származott, 
de több, ollykor 12 századdal később keletkezett, 
's az első egyh.ban legkisebb nyoma sem volt. É s 
mind a'mellett a' reformátorok egészen oda vit ték-e 
az egyházat, hol az első században volt? v. szoros-
ban: adtak-e neki olly, nemcsak hittant, hitvallást, 
de szerkezetet, alkotmányt, minő az első egyházé 
volt? — A' feleletet az olvasóra bízom, magam 
pedig folytatom elmélkedésemet, mondván, hogy 

A' fenidézett kérdés mind e' mai napig felol-
datlan. Ki erről meg akar győződni, nézze át a* 
sok keresztyén felekezet alkotmányait! Ezen f e -
lekezetek folyvást abban szakadoznak széjjel, 
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miszerint némellyek a' szélső balt képezik, vagy 
is legközelebb állanak az eredeti szerkezethez, 
például a' quakerek; mások a' szélső jobbon ál-
lanak, mint a' romai katholikusok, legtávolabb le-
vén az eredeti atkotmánytól; ismét mások a' kö-
zépben vannak, mint például mi evangélikusok. 
De minmagunk között is még befejezetlen a'vita. 
Nagy emberek szóltak 's irtak e' tárgy körül; 
sőt a' jámbor apostolokat 's első keresztyéneket 
a' jelen idő kaptájára húzván, kérdést támasztot-
tak : Millyen lett légyen az eredeti egyházban a ' 
túlnyomó, uralkodó elem? demokratia , vagy a r i -
stokratia? Schuderoff, a ' presbyteri rendszer ba j -
noka , csaknem egészen kifejtve találta ott ezen 
rendszert, holott a' consistorialis Bretschneider 
aristokratiát nyomozott ki az apostoli egyházban. 
Illy koripheok ellenében bajos valamit állítani: 
én azonban, mind a' mellett, kénytelen vagyok 
egyenesen megvallani, hogy én az első e g y -
házban sem demo-, sem aristokratiát nem talá-
lok , vagyis egy szóval: semmi következetesen 
keresztülvitt 's szilárdul megállapított egyház-
rendszert, melly tükörül lehetne minekünk. Maga 
Krisztus tett ugyan némi rendeleteket, mik által 
országa külső fenállását biztosítani törekedett, 
minő a' két szentség és az apostolok kiküldetése: 
de híveinek alkotmányt adni nem tartá jónak, 's 
ebben hü követői valának az apostolok, kiknek fő 
feladatuk volt, terjeszteni az evangyéliomot, zsidók 
és pogányok között, — de egyházi törvényt, rend-
szert — vélekedésem szerint — az ö cselekede-
teik- 's irataikban hiába keresünk. 

'S már ezekben is némileg kitárám nézetimet 
ö' körül: ha vájjon jól tesszük-e, midőn minden 
egyházalkotmányos kérdés mellett az első e g y -
házra hivatkozunk? De többet akarok mondani. 
A ' megváltozott körülményeket, az egyház jelen 
állását össze-hasonlítva az eredetivel, akarom 
megemlítni, miszerint kiderüljön: ránk fér-e mind-
az, mit amott az egyházi igazgatás körül találunk? 

Az eredeti egyház (azonban jól értsük meg 
egymást, csak az irás alapján állva szólok) 
fejledezö, alakuló egyház volt: híveinek száma 
csekély , nagyobb részt alsóbb-osztályú köz-
nép, zsidók és pogányok közt elszórt, csak hitben 
és szeretetben volt egy. Mikép képzelhetjük im-
már, hogy annak egyházi szerkezete 's igazgatása 
mindenben megfelelne a' mai egyház szükségei-
nek, melly milliókat számlál kebelében, és ezeket 
minden osztályok-, népek- 's országokban ? Mint 
minden más nagyobb intézet, ugy az egyház is 
csak idővel nyerhetett erősb, compact állást, és a1 

szerint, mint híveinek száma szaporodott. Később 
okvetetlen kelle gondoskodnia alkotmányról, az-
az: rendről, igazgatásról. Tán egészen ugy fej-
ledezett az egyházi szerkezet, valamint a' világi. 
A' népeknek első társadalmi rende, patriarchalis 
volt; és ha kellene, nevén megnevezném a1 dolgot, 
— az eredeti egyh. szerkezetét szinte patriarcha-

lisnak mondanám. Pál megírhatta Korinthba: Nem 
sok atyátok van, mert a* Jézus Krisztusban^az evan-
gyéliom által én szültelek titeket. 1 Kor. 4, 15, 
Illy hangon szólott a' többi apostol, 's illy patri-
archalis tekintélylyel intézkedett. De valamint a' 
népek,—midőn elhagyván a'pásztori életet, állandó 
lakokat épitének, 's földművelést és ennek folytán 
közelebb társadalmi életet választottak 's követ-
tek, — azonnal törvényről,kormány 'sigazgatásról 
gondoskodtak: ugy a ker., — midőn az apostolok 
kimultával, az elterjedelt 's népesedett egyházban 
ki sem pótolhatván az apostoli tekintélyt, ebben 
mind a' mellett naponta inkább kitűnt bizonyos rend 
és szerkezet szüksége,—ezt némi alkotmány fel-
állítása által gondolák biztosan fentarthatni. 

Továbbá az első ker. egyház, üldözött egyház 
volt, mellynek oltári a' vértanúk sírjai, templo-
mai sötét elrejtett barlangok valának. Es ezen el-
nyomott alakjában, hol, ha tudja 's akarja is, kül-
életének kinyomatát nem adhatja, — ebben ke-
ressük mi mindazt, mi egyházunk külállására 
üdvös lehet? Kössétek meg valakinek kezét , lá-
bát, és — mozogni tanuljatok tőle! Vagy nem 
akarjátok hinni, hogy magok az apostolok sokban 
máskép rendelkeznek, ha szabad 's lehet? Mikép le-
hetne nekünk, kisebb nagyobb mértékben felszaba-
dullaknak, minbenben typust keresni ott,hol minden 
fejlődésnek első kelléke — szabadság - hiányzik? 

Végre ne tagadjuk, hogy mnden emberi é r -
dekek szorosan egybefüzettek; az egynek na-
gyobb kifejlettsége, tökélyesülte okvetlenül maga 
után vonja a' többit is. Az apostoli egyház ideje 
óta mennyire haladott mindenekben a' tudomány! 
És ettől akarjátok, vagy képesek vagytok-e el-
szigetelni magatokat, kik mindenben az eredeti 
alkotmányt hozzátok fel legfensöbb tekintély gya-
nánt ? Hát a' népek és országok viszontagságai, 
a'trónok, uralkodások, kormányok, politikai alkot-
mányok változásai nem voltak-e hatással az egy-
házra ? és hatásuknak ellenállhatott-e mindenütt 
és mindenkor az egyház? 

Mindezeket miért hozom elő? — Csak en-
gem, Istenre kérem! ne vádoljon senki az eredeti 
egyház iránti pietas hiányával. Jól tudom, hogy 
akkor olly rendszer jó volt, sőt más nem is lehe-
tett, mint a millyen volt. De az is világos előttem, 
miszerint hibázunk, ha mindenekben reá hivat-
kozunk *s mindenre rásütjük kíméletlenül a' k e -
resztényt elenség bélyegét, miben annak szerke-
zetétől eltérünk, vagy utójára áthozzuk a* tenge-
rentúl az ujabb kor szörnyetegét, a1 puseyismust, 
*s szép móddal egymásnak visszonozva — Isten 
tudja, miket nem teszünk e* szörny ádáz karjai alá! 

Világosban szólva pedig: azért írám ezeket, 
mivel én nem mondanám a1 XlX-ik században 
sem implicite, sem explicite, hogy egyházunknak 
püspök vagy esperes, vagy bármi néven neve-
zendő egyházi kormány tán nem is kell, mert az 
eredeti egyházban semmi nagyobb tekintély és 



ennek irányában a* többiek alárendeltsége nem 
létezett, — de hatásban 's tekintélyben egyenlők 
's egymástól függetlenek voltak minden apostolok 
's első keresztyén tanítók. Szavaimnak, iratimnak 
olly irányt nem adnék, miszerint az egyh. elöljá-
róknak úgyis eléggé korlátolthatáskörétszükítném; 
hivatalaikat pedig semmiféle „Életképekben" nem 
állitnám oda torzkép gyanánt ki a' pelengérre, 
mi által utójára, ha valóban ollyanok lennének is, 
nem őket, hanem azon egyházakat sújtaná a' vád, 
kik őket megválaszták. *) Ha, teszem, egy falusi 
egyház valakit papjának megválasztott, tán épen 
a' felsöség ellenére, és az egyház vénei rá telték 
kezeiket és imádkoztak fölötte: — biz én azt 
még ezért jó,tökéletes papnak nem mondanám,mert 
ez így jó volt az eredeti egyházban, de már ma 
könnyen oda vezethetne, miszerint — hoc erant 
tempores, quando sartores et sulores accipiebant 
pro paslores. Minden ártatlan egyházi szertartásra 
— püspök-szentelésre például — puseyismust nem 
kiáltanék, mert az angol puseyismus mást és töb-
bet jelent, nemcsak némi katholicismushozi kö-
zeledést, 's első legalább soha sem leltem volna, 
ki e' szörnyű szól kiejtené honunkban, mert le-
tartott volna ama nem-üres mondat: Man soll den 
Teufel nicht an die Wand mahlen, sonstkommt er; 
mert ha egyszer meghonosítottuk köztünk a' ne-
vet , értelmet akármennyit találunk 's adhatunk 
neki. Híveim, főleg a' világiak, előtt nem említ-
ném mindig az eredeti egyházat azon szempont-
ból, miből magamnak egyházamban független 's 
korlátlan intézkedést kivíni képes leendenék, — 
ment tartanék attól, nehogy valaki híveim közöl így 
szólítson: Nos hát, papunk! légy te is apostol, 's 
elégedjél meg olly külső ellátással, minővel az 
apostolok! Sőt — hogy kimondjam, mi régen 
nyomja szívemet — a' presbyteri rendszert óhaj-
tanám, fejleszteném, de élére nem állítanám, egy-
oldalúlag nem venném, túl nem hajtanám, az au-
tonómia érzetében sem emelném igen magasra fe-
jemet; mert bár némi magvai ezen rendszernek 
megvannak az első egyházban: de a' mostani 
nagy tömegek nem olly könnyen boldogulnak az 
önkormány és presbyteri uton, mint az első kisded 
csoportok, — és háromszázados tapasztalás tanított 
arra, miszerint a' presbyterianismus — mert hi-
szen birjuk azt , bár kifejletlenül — maga ride-
gen és egyoldalulag állva, egyházunk üdvét nem 
eszközlötte; mert mellette nincs központosításunk, 
de darabokra szakadoztunk, nincs erős egyházi 
kormányunk, nincs végrehajtó hatalmunk, nincs 
törvénytisztelet, —végzéseink irott malasztok 'sat. 

És most mondjanak rólam, mi tetszik. Meg-
lehet, legalább puseyistának neveznek, —mert ez 

# ) Ismételve tudatjuk, mit megiránk Lapunk 5 7 7 - d i k ha-
sabján, hogy az „Életképek' ' költemény, melly senkit 
nem állít valósággal pelengérre. A' jajveszékelés tehát 
alaptalan. T ö r ö k , 

már divat. Hagyján ! Ha csak az olvasók némely-
lyikében sikerült azon gondolatot ébresztenem, mi-
kép jelenleg két fökelléke van az egyházi alkot-
mánynak: egyrészt: józan presbyteri rendszer; 
másrészt: hathatós kormány és pontos végrehajtás, 
—mindent eltűrök szívesen.És ki az elsőbe szeren-
csésen beoltandja a" másodikat; ki olly alkot-
mányiervet készítend, mellyben e' kettőnek bol-
dog házassága megállapíttatik: az lesz az én em-
berem , — erit mihi magnus Apollo. Csak ezt 
akartam mondani, erre vezettek pünkösti gondo-
latim. *) G e d u l y B o g y o s z l ó . 

* ) Nagytiszt Geduly ú r , értekezése főtárgyát i l letőleg, 
olly igazat mond, mit senki józan kétségbe nem vonhat. 
Bizonyos ugyanis , h o g y sem Krisztus, sem az aposto-
lok egyházi alkoimány és kormányrendszer?, egész a' 
részletességig kidolgozva, nem adtak, mihez alkalmaz-
kodnunk kellene és lehetne's így mindenegy esetre pél-
dát 's szabályt találhatnánk; miből világos, hogy a' t e -
endőkre nézve joga van az utóegyháznak szabadon-in-
tézkedéshez (mikben t.i. meghatáizott utasítást nem vőn), 
csakhogy ez az evangyéliom szellemeben történjék; sőt 
az is való, hogy az apostolok hely- 's időhöz képest i n -
tezkedtenek: minélfogva senki józanon nem allíthatja, 
de nem is állította, hogy „je len egyházunk alkotmányá-
nak mindenben (p. o. a' kifejletlenség- 's töredékes-
ségben i s ! ) hasonlónak kell lenni az első ker. egyházé -
hoz." Annyival inkábh nem szükséges a' vallásos szer-
tartásoknak, miknek igája alól Krisítus kiszabadított, e* 
részben szabadságot engedvén, ugyanazonosoknak lenni 
az első keresztyénekével . P. o. Onuan, h o g y az első 
keresztyének kénytelenek valának barlangokba, lopva, 
éjelenként, összegyűlni 's fáklyavilagnáltartani istentisz-
telelöket: ki következtethetné, hogy templomainkat bar-
langokká kell változtatni, — e z istentiszteletre jeladó h a -
rangokat összezúzni, — éjjel és nem nappal k e l l e g y b e s e -
regleni , — nem napfénynél, hanem gyertyavilágnál kell 
áhítatoskodni?—Ha tehát Geduly urnák az én yagy e l v -
rokonim némelly nyilatkozatai, mik a' Prot. Lapban o l -
vashatók, adtak volna alkalmat jelen czikkének írására: 
hogy mások, kakukok módjára, az én fészkembe ne 
rakjak le öntojásaikat, világosán fejezem ki értelmemet, 
miszerint vallom, hogy: Krisztus és az apostolok é i t h e -
töleg kifejeztek a' ker. egyházkormányzatnak néhány 
elveit, mik egyes alapkövekül tekintendők jelen e g y h á z -
alkotmányunkban is, 's el nem mozdíthatók, míg evang. 
egyházat akarunk, f ) Ezeknek sürgetem én épen-tarta-

t ) Illyen, egyik alapkőnek tekintem én az elvet , miszerint 
az evangyéliomi egyházban, tanítók közt , nincs prima-
tus, mert ezt világosan kifejezve találom az evaogyél i -
omban. Többek közt Mark. 1 0 : 4 3 — 4 5 , Luk. 2 2 : 
2 5 - 2 6 , Máté 2 0 : 2 5 — 2 8 , Ján . 1 3 : 1 — 17 'stb. 
Ezen elvhez képest ,ennek szellemében történvén az o r -
dinatiok az apostoli korban: ugy vélem, bízvást h iva t -
kozhattam az apostolok 's evangyéliomi keresztyének 
példájára, püspökszentelés ügyében : de nem minden-
ben 's mindig! (Például: Nem állitnám jelenkorban, 
hogy annak, ki a' zsidókat akarja ker. vallásra terítni: 
szükséges elébb körülmetéltetnie; hivatkozván Ap.Cse l . 
16: 1 — 3 , mellyek szerint Pál apostol a1 nem-zsidó T i -
motheust, a' végett , hogy a1 zsidók makktyúján meg ne 
botránkozzanak, körül-metélé.) Minthogy pedig a' d u -
nántúli rendelkezésben hierarchia ordinist láttam: 
ezt Uz-fejü sárkánynak olly joggal neveztem, mint G,B. 



B á n á t i s z ó z a t a 9 g y á m ! v i t é z é t V p u -
s e y i s m u s ü g y é b e n . 

Nem régen szólalt fel, a' tervezett gyáminté-
zet mikép egyszerűsítése 's honunkban végrehajt-
hatása felöl, nógrádi ev.alesperes t.Geduly táblabíró 
ű r , néhai iskola- most tiszttársam. Elolvasván 
czikkét, a' mint egyrészről örömmel teltem el, 
látván előre lelki szemeimmel annak lehető jö -
vendőjét : ugy másrészről némi fájdalmas érze-
lem fogta el keblemet, midőn gondolóra vettem, 
hogy még ezen ajánlott egyszerű mód is reánk 
confiniumbeliekre nézve nem csekély nehézsé-
gekkel leend csak azért is összekötve, mivel az 
itteni alaptörvények gyakorlatban levő értelménél 
fogva, mindennemű pénz- vagy gabonabeli gyűj-
temények kísérlete tilalom, felsőbb engedelem nél-
kül, olly annyira, hogy akármelly-nemü szűköl-
ködők vagy szerencsétlenek fordulnak meg ná-
lunk segedelem-kéregetés végett ( 's ezt tudnotok 
kell, szabad Magyarhon szabad fiai l valakik nem 
tudjátok): az a' pap, hely- vagy századbeli com-
mendans igen-igen koczkáztatná becsületét, ha a' 

tását , mint azt m e g j e g y z é m e'Lap 3 9 5 - i k hasábján, — 's 
talán — e l é g g é ér thető leg . 

A ' puseyismus, — mi alatt a' profestantismusfól eltérést 
' s a' katholicismushozi hajlamot akartam értetni, — n e -
vezetének használataért, a* vád engem terhel. Sajnálom, 
h o g y a 'reformat io óta megszületett 's századokig élendő 
magzatnak helyte len kereszt-nevet tatáltam adni! De 
mentsen ki e n g e m e t , h o g y e ' n e v e t nem én faragtam, 
készen levén az évek óta a' Nemzeti Újságban, mint La-
punk 2 8 0 - i k hasábján kimutatám. f ) Örömest is fe lha-
g y o k vele , csak tessék a' protestantismustól eltérő 's a' 
romanismushoz szí tó hajlamnak, — mel lye t nem kereszte-
lénk elébb, mint születnék 's létezne, — más, alkalmasb 
czímnevet szerzeni l T ö r ö k . 

űr ártatlan egyházi szertartásnak tekinti 's mint 
ártatlan bárányt ö le lget i a' dunántúli püspökszentelést . 

T ö r ö k . 
+) Szabadjon ez úttal, rozsnyói lelkész Agonás Sámuel 

úrral pörömet v é g e z n e m , ki megtámadja szerkesztőt 
azon sorokért , me l lyek A. S. urat érdekl ik , Lapunk 
2 8 0 - d i k hasábján, — állítván, hogy ezekben felőle h a -
zugságot és rágalmat irtunk, személyére mocskos b é l y e -
ge t sütöttünk, önszemelyűnket is leuudokítottuk, — mert 
ö nemcsak soha nem lépett fehér-gyolcsu ingben s z ó -
székre , hanem a1 tót és német-ajku egyházakban d iva-
t o z ó fehér kámzsát is elhagyta. Egyszersmind kivánja 
kimutaltatni a1 kútfőt v a g y Rozsnyón-Iakó, rosz-Ielkü 
l eve l ezőnke t , honnan felőle a' tudományt merítök, — 
szerkesztőn pedig elégtételt követel . 

Elégtételül A. S . urnák szolgálok e g y j ó tanácscsal: 
Legyen a' tudós úr tudósabb 's figyelmesb o lvasó! V e -
g y e e lő Lapunk i 2 - d i k számát még egyszer , keresse 
föl benne még e g y s z e r a' 2 8 0 - d i k hasábot , lássa meg 
azon eme*, vaskos betűkkel nyomatott sort: ^ eitl— 
z e t t Ú j s á g , 1 8 4 2 , 9 § . < 1 i k s z á m : 
's azonnal megtalálandja a 'keresett kútfőt, — átlátandja, 
h o g y a1 felőle mondottak a' Nemz. Újságból idézettek: 
m hezképest a' Nemz. Újság 1 8 4 2 - i k évi , már kimúlt 
szerkesztőjével 'a annak lenni megszűnt rozsnyói , rosz -
lelbü levelezőjével szálland e l ég té t e l f -köve te lő pörbe. 

T ö r ö k . 

könyörülő emberiség szaván indulva, e' politikai 
rendszabályt, mellynél fogva még az egyházi s 
vallásbeli szent czélok sem vétetnek tekintetbe, 
vagy szenvedhetnek kivételt, áthágni merné. Azért 

E' jelen soroknak az a* czélja, titeket, szabad 
Magyarhon szabad fiait, e' minket korlátozó kö-
rülményre figyelmeztetni, 's a' mellett még vala-
mire kérni. Ugyanis 

1) Tartsátok szemeitek előtt mindenkor ezen 
állapotunkat, valahányszor a* kerületi 's egyete-
mes gyűlésekben mindenekre kiterjedő 's minde-
neket lekötelező határozatokat hoztok. Megjelen-
tek ugyan eddig e* 9 év előtt született, bánáti ev. 
esperességnek képviselő követei a' tudva-levő 
köztanakodások helyén; lesz az idén is olly egyén 
ott, a' ki megbízási kötelességből szóland arról, a* 
mi legközelebb minket érdekel: de ha annakutána 
találna elmaradni emberünk, nagy távolság *s pénz-
tári csekély erő kívánatos megkímélése miatt (mert 
hiszen a* Szerbiával határos Duna egyik szélétől 
Pestig csak 3 ' /2

 n api út): akkor, kérlek, akkor 
ne felejtkezzetek el helyzetünkről *s kényes v i -
szonyainkról! 's valamit csak el végezendetek, vé-
gezzétek el mindenkori tekintettel reánk. Aján-
lottam főtiszt, főpásztor urunknak több ízben e' 
gátoló akadályok akképi elhárítlatását: hogy va-
lahányszor segedelmezésekre szólíttatnak fel a* 
magyarhoni evang. egyházak: mindannyiszor *s 
pedig okvetellenül, szólíttassanak fel a' német-
bánáti ezredbeliek az illető bánáti hadi kormány 
utján; különben a' pusztában hangzik el a' szó. 
Hiszen mi örömest adakozunk, csak merjünk ada-
kozni: de nem alattomban, hanem nyilván, mert 
az első esetben feleletre vonatunk,— a' másodikra 
felsőbb engedelem múlhatatlanul kell, ha akarjuk, 
hogy foganata legyen határozatinknak. A' katonai 
hatóságok rendszerint nem ellenzik belügyeink-
nek saját módunkon elintézését, 's jóváhagyják, a' 
mire a' gyülekezetek reá állanak, mert jól tudják, 
hogy önmagunkra vagyunk hagyatlatva, és saját 
erőre szorítkozunk. Minthogy pedig a' kerületi 
püspök úr kezd, fájdalom! elmaradni a' kerületi 
's egyetemes gyűlésekről; söt a' tiszán-inneni is 
ez utóbbin megnemjelenendőségét már előre be-
jelentette kerületének: illy szomorító körülmé-
nyek közt a' többi egyházi kormányférfiak előtt 
esedezem: kössétek szivetekre a' most mondotta-
kat, ha különben velünk együtt ohajtjátok, hogy 
az adakozásokat-nézö, közgyűlési rendeleteitek a' 
magyar confiniumban jó földre találjanak, 's gyü-
mölcsözzenek. íme! mennyi idö óta sürgettétek 
hasztalanul tőlünk az 1 pgö lélek-krajczár leté-
telét a' kerületi pénztár gyarapítására! 's mihelyt 
javallatomra ennek szükséges voltát terjesztetté-
tek az illető udvari hadi kormány elébe: egyhá-
zaink nem vonakodván, megadatni rendeltetett 's 
meglesz. De van még valami más tőletek kérni 
valóm. Ez az : 

2) Legyetek kímélettel irántunk nyilvános 



lapjaitokban, ne Ítéljetek szeretetlenül rólunk, ne 
kárhoztassatok el minket időnek előtte! 1. Kor. 4: 
5. Czélzok itt a* Prot. Egyh. és Isk. Lap 14. szá-
mában f o g l a l t , egyik jegyzésére tiszt. Török urnák, 
kiispuseyismusra haj lássál vádol egy ott meg nem 
nevezett bánáti ev. egyházat azért, mivel oltárát, 
állítása szerint, pompásan 's nagy költséggel fes-
tette ki, óhajtván: hogy vajha e' helyett hat lelki 
templomnak felépítésére, azaz, hat candidatusnak 
stipendiummal ellátására fordította volna tetemes 
pénzbeli erejét! Hogy a' tisztelt közönség előtt 
tudva lehessen ama pazarló egyház neve: ez a' 
német-bánáti ezredbe keblezett antalfalcai egy-
ház. Szabadjon hát nekem is e'jegyzésre jegyzést 
irni. 'S itt, uraim! a' legelső gondolat *s érzelem, 
melly ama megrovó glossa olvasására lelkemben 
támadott, ez volt: hogy az részint szükségtelen, 
részint időelötti pisztolysütés .Hogy-hogy? Három 
szóval: nem tudjátok állásunkat. 

a) Elsőben ugyan mellesleg legyen érintve, 
hogy ha tiszt. Török úr indignatiója nyilai egyál-
talában az oltár ellen irányoz vák, — a' mit nehezen 
teszek fel róla: ugy botránkozását annyival in-
kább sajnálnám,mint szükségtelent, minél kevésbbé 
vehetném ki szivéből polémiámmal a'szúró tövist. 
Az oltárt, a' mennyire Jézus áldozat-halállal halt 
meg érettünk, a* 300 esztendei usus szentesítette 
meg közöttünk; 's erről felesleges a' vita, mert 
semmi eredményre nem vezethet. Úgyde már 
maga az oltár is nem puseyismus-e? Igenis, ha 
puseyismus mind az, a' mit a' r. katholicismusból 
tartott meg a' reformatio. Ámde ekkép nemcsak 
az oltárral le , hanem templomaink formáival is, 
tornyainkkal is, toronyórákkal is, orgonákkal is, 
kathedrákkal is, harangokkal is, reverendákkalis, 
fekete öltönynyel 's palástokkal is ! mert hiszen 
mindezek a ' r . kath.ról ragadtak mireánk. Úgyde 
a* leányra, hogy ne ragadjon anyjától valami, ki-
vel amaz 1500 évig élt? 's ha szüntelen refor-
málni akaratunk: ám reformáljunk, mert hiszen 
Ammon is irt„Forlbildung des Christenthums" — 
de ugy, hogy maradjanak a'keresztyénséget ra j -
tunk megismertető jelek. Ezeket mellőzve , in-
kább kérdem: 

b) Hogy építse 's hagyja templomát egy olly, 
confiniumbeli ev. egyház, melly nem szegény, a' 
melly évenként 1 5 0 - 2 0 0 , 's több hold földet 
szánt, vet, arat feléből saját javára ? Szegényen ? 
hát per quam regulám evang. templomnak okve-
tetlen jelleme a' szegénység? mellyik reformátor 
állította fel ezt elvül? mellyik aesthetika tiltja az 
illő csinosságot tőlünk? Hát idvezítö urunk miért 
tanított, 's mulatozott ezerszer örömestebb leg-
pompásabb természeti templomban, mint a' kézzé 
csinált salamoni templomban? Zshokke egyik 
nagy auctoritás korunkban,'s vájjon mit mond ez? 
„Áhítatosság Óráinak (meilyeket magok a' tisztelt 
reform, atyafiak, szinte rendelet szerint, meg-
vesznek) 1. dar. 51. elmélkedésében : Wir woh-

nen in Prachtgebáuden, und Palástén, aber die 
Tempel des Herrn sind meistens versáumt, wenn 
nicht noch die Vorwelt das kostbare hinterlassen 
iát. In unsern Dörfern prangen sogar glánzende 
andháuser, wáhrend die Kirchen oft dürftig, 
erfallen, unrein, und geschmacklos verziert sind. 

Der Anblick der Elendigkeit, Dürftigkeit, und 
Geschmacklosigkeit von den Kirchen mancher 
Stiidte, und Dörfer, beurkundet hie und da w e -
nigstens so viel, dass das Volk, wie dessen vor-
steher ziemlich unempfindlich für das geworden 
sind, was die Andacht erregen, veredlen, und er-
lieben könnte." Hát magából az ú j graduálból 
minek éneklitek templom-szentelésj^or ama két-
ségbe vonhatlan igazságú három stróphát: ,,a' 
szivek gerjedjenek jobban, mert a' szív fellobban, 
a1 szem segélvén." Felhozhatnám azt is, mikép 
saját füleim hallatára egyik makói tisztelt szolga-
társam a' kérdésben-forgó tárgyra vonatkozólag 
nyilatkozott N.-Becskereken előttem: de tovább 
éleselni nincs szükség. Általános panasz levén 

ellenünk, hogy a'reformatio a'plastika művésze-
tet háttérbe tolván, azt sem nem segíti elő, sem 
nem műveli ki : illőnek tartotta egyházam, hogy, 
mivel templomi falainkon a' szentek képei nem 
díszlenek, legalább amaz egyetlen egy földi szent, 
isteni mesterünk, képe, midőn a' gecsemáni kert-
jen térdelve, teljes megadással mennyei atyjához 
imádkozott azon angyalnak oldala mellett, a' ki a' 
vigasztalás poharát nyújtotta nekie, lebegjen a* 
juzgósággal ritkán imádkozni tudó köznép szeme 
előtt 5 's bizony mondom nektek, hogy a' szívfel-
obban, a' szem segélvén. Igaz, hogy ez oltárkép, 

n.-becskereki Dániel remek munkája,'s a' kifes-
tett sancluarium nem olcsók (2000 p. ft.); 's 
ezenkívül a' templom többi részeinek kifestése is, 
a* kijavítandó orgonával együtt, 1500 p.ftba kerü-
lend. De azért ne féljetek, uraim! a' felette sok és 
felette kevés közt van még egy közép-út, mellyen-
járás noha nem csekély óvakodási feladat, mindaz-
által, valamíg az evangyéliomi elvekhez híven 
ragaszkodunk, a' multak biztosítják a' jövendőt. 
Inkább tartsatok attól, hogy az egyik extremum 
a' másik exfremumot ne szülje. —Node talán tiszl. 
Török úr nem annyira templomunk illő megéke-
sitésén ütközik meg, ha módunk van benne, mint 
a' pazarfény ellen kel ki, Jézus egyik tanítványa 
példája szerint, 's óhajtja az arra kivetett pénznek 
6 lelki templom építésére kívánatos fordíttatását. 
Erre azt válaszolom: 

c) A' pazarfény ollyasmi, a' mi relatív, s a' 
meliyet csakugyan elkövettünk sok felső magyar-
honi 's alföldi nyomorult imaházak ellenében: de 
magunk ellen ép olly keveset vétettünk, mint a* 

Méltóztassanak, uraim! a' sanctuarium helyett más 
szót k o h o l n i , mert ez ol ly he lye t jelent, hová csak a' 
papnak szabad járulni, — milly en evangyéliomi egyházban 
nincsen; különben ezt is puseyismusnak vagy még i n -
kább zsidósdiságnak nevezendem. T ö r ö k . 



szomszéd reform, debelliácsi egyház, a* melly 
közel 60,000 v.ftos templomot, székek's kathedra 
eddigi hiján, építvén, sem magára, sem másokra 
nyomasztó terhet nem gördített. No hát ez hány 
lelki templomot emelhetett volna, ha egyszerűbb, 
nem illy költséges, 's bizony pompás templom-
mal állt volna elö a' világ bámulatára? Itt, uraim! 
csak az segíthet ki titeket a' tömkelegből, a1 ki a' 
határőrvidéket közelebbről ismeri. Útmutatásul 
szolgáljon ez észrevétel: 

aa) Hogy minálunk nem is szabad valamelly 
nyilvános épületet dísztelen alakban hevenyében 
előteremteni; mert a' katonai hatóságok útját áll 
ván, inkább várakozásra 's eröszedésre utasítják 
a* községeket. Azért confiniumban nincsenek 
kunyhók részünkről, templomok nevezete alatt; 
iskoláink is vetélkedhetnek a* városokéival, 's ha 
egy-két helyen roskadozók: készülő-félben van-
nak szebbek, magasabbak, tágosabbak, czélsze-
rübbek, tűzzel daczolandók; 's egyáltalán, min-
denütt az utazó szemeit olly építmények lepik 
meg,miilyenek csak becsületére válhatnak a' kor-
mánynak 's a' gyülekezeteknek. Másrészről bi-
zonyosokká teszlek arról: 

bb) Hogy lelki templomok sem fognának hi-
ányozni közöttünk, csak szabadabban mozoghat-
nának olly-annyira megkötözött kezeink, hogy 1 
forintnyi pénz kiadása sincsen hatalmunkban, fel-
sőbb engedelem nélkül. Gyámság alatt levén va-
lamennyi egyház különbség nélkül, egyházi pén-
zeink is a' katonai hatóságok által kezeltetnek. E' 
rendszabály az oka: hogy a' könyörületességün-
ket igénylő mindennemű supplicansok, nem akar-
ván vesztegleni 4 — 5 hétig, míg Temesvárról 
leérkeznék a* segedelem-gyűjtésre felhatalmazó 
engedelem: reményeik itt hiúsulnak meg. Azért 
eszközöljetek ki előbb nagykorú szabadságot szá-
munkra, ha lelki templomok emelését kívánjátok 
tőlünk: addig pedig, míg e' boldogabb idökort, ta-
lán zsinat utján, levarázsolnátok őszülő fejeinkre: 
legalább ne ítéljetek rólunk időnek előtte. Bere-
kesztem e* sorokat Uram szavaival. Ján. 16:12.*) 

A m b r ó s z M á t y á s . 

* ) Csak kevés mondani valóm van az e g é s z h e z . — Hide-
g e n , mint jégcsap a' szűz Diána templomán, 's távol a t -
tól , h o g y indignatio fulánkjaival nyilazzak, vagy puseyi -
smussal vádoljak, eml í te t tem meg a' tényt , mel ly nagyt. 
A . M. úr előadása szerint is bebizonyul, Pr.Lap 2 8 0 - d i k 
hasábján. Az oltárokat s em támadtam meg , legalabb e g y 
morzsa-töredék sincs be lö lök ujjaim közt , 's felettök nem 
is akarok vitázni, nem áhítván az ikonomachusok dicső-
s é g é t ' s mást sem kívánván ikonoklasták csapatához s z o -
r í t n i ; annyival inkább, mert erre nem k e d v e z ö l e g jár 
az idő Közelebb az előhaladt Némethonban Redenba-
cher, sulzkircheni l e l k é s z t , mivel zsinati beszédében 
mondá, h o g y : ostya e lőtt térdet hajtani nem e g y e z t e t -
hető az evang. hitval lással , a' hatóságok e g y évi vár-
fogságra itélék e l : mire kel lene i g y készen lennem a' 
Magyarhonban!? Csak annyit vallok pro mea persona, 
h o g y az égö-gyer tyás o l tárok nekem bizony nem tetsze-
nek , mit megmondhatnom csak zsarnok tilthat 's mit 

Nógrád evang* e«peresmegye í lo j t -
gyiilé"«e. 

Tartatott B.-Gyarmaton, folyó évi jun. 2 5 -
kén délelőtti órákban, t. Kubinyi Ágoston, espe-
rességi ügyelő, és nt. Osztroluczky Mihály föesp. 
urak ikerelnökletök alatt. Tárgyai közöl a 'követ-
kezőket véltük, tárgyaltatásuk során, kiemelen-
dőknek: 1) Föesperes ú r , a'tavali közgyűlési 
végzés nyomán, hivatalos évi intézkedéseiről 
köztetszésre számolt; esperesmegyei történtekről 
a1 közönséget majd egyszerűen értesítvén , majd 
meg némelly érdekesb tárgyakra nézve éber 
figyelemre 's halaszthallan intézkedésre fölhíván. 
2) Longauer Lajos úr dékánkép többé szolgálni 
nem kívánván, helyébe Kithka János nógrádi 
egyházkörületbe körpapul rendeltetett, — szécsé-
nyibe Alitisz Andor, surányi lelkész úr, választat-
ván. 3) A' kerületnek azon tavali tette érdemé-
ben, szerinte lek. Zsembery Imre urat a'selmeczi 
kerületi főiskolába ügyelökép küldötte, följelen-
tetni határoztatolt, mikép az illyelén ügyelöket jö-
vendőben egyházak szavazataikkal választassa. 
4) A' legközelebb mult országgyűlési vallásbeli 
törvényczikk sokféle-modorú és színezetű alkal-
mazása érdekében szinte a' kerület fog felszólí-
tatni, miszerint ennek protestáns egyházakszer-
tei egyenlő végrehajtatásáról gondoskodjék. 5) 
Esperes-megyénkben is, egyéb szomszéd egyház-
megyék példájára , keletkezett paptanakodások 
ügyében a gyűlés határozá, mikép a'tanakodó 
társulatok tanakodásaik kötelező erővel bírandó 
végeredményeit a'gyűlésnek, helybenhagyás vé-
gett, bejelenteni tartozzanak. 6) A' losonczi es -
perességi tanodának szónok-költészetiosztálylyali 
nevekedését még most időelöltinek találtuk, de 
tápintézetét, bár kicsinyben, megalapítottuk. 7) 
A* kerületi gyűlések jegyzökönyveinek nyomta-
tott példányai gyülekezeteinktől évenként meg-
szereztetni rendeltetvén, a* kerületi jegyzői hi-
vatalnak eddig járt irásdíjt ezentúl nem fizetjük. 
8) Esperesmegyei közgyülésink nem többé ma-
gyar istentisztelettel, hanem, állítólag idökimélet-
böl, rövid fohászszal fognak mindig megnyittatni. 
9 ) Közkedvességü, érdemkoszoruzott egyház-
megyei ügyelőnk, több-ágazatu hivatalos elfog-
laltsága miatt,ügyelői tisztéről lemondván, ennek 

mondanom csak ugy szabad, mint másnak azt , h o g y 
é g ő - g y e r t y a nélkül nem Iát üdvezülni.Óhajtom egyébiránt, 
h o g y a' mi hibás reánk maradt anyánkról, azt o r v o s o l -
j u k : mint a ' s z ü l é k t ő l öröklött nyavalyát gyógyíttatják 
a' g y e r m e k e k ; óhajtóm, A. M. úr ne vél je szegénynek 
az egyházat , a 'pa lo tá t kunyhónak — o l t á r né lkül ;végre 
óhajtóm, hogy mivel az egyháznak van 's lehet saját 
vagyona 's azt kezelni j o g a : e' j o g o t gyakorolhassa az 
antalfai egyház is, melly, ha oltárt épít, nem szegénye 
ha kövelet kell küldeni, a' pénztári csekély erőt ( / ) 
kímélni akarja; holott a' katonai hatóságok sem 
ellenzik belügyeinknek saját módunkon elintéz-
tetését.— Diszes-alkatu templomok e l len nincs szavam. 

t ö r ö k . 



további folytatására osztatlan bizodalommal és 
kebelmelegséggel megkéretett, 's egyértelmű ké-
relminket teljesíteni szíveskedvén, örömzajos 
„éljen"-ek közt tiszti székében megmaradóit. 10) 
A' protestáns egyházakszerte kerületi javallatkép 
megállapítandó könyörgési ünnepet elvileg nem 
pártoltuk. A' gyámintézetbeni mikénti részvétel 
iránt az egyes gyülekezetek nyilatkozásra szólít-
tattak. Közli kutnai Z e l e n k a D á n i e l , 

esperesmegyei főjegyző. 

Hi«-lionti ev. esperesség gyűlése. 
A1 kishonti evang. esperesség jun. 19-kén 

R.-Bányán gyüléskedett. Veni Sancte után fel-
ügyelőnk t. Kublnyi Gedeon űr tartotta igtató be-
szédét, mire az eskütétel következék. Ezután, 
minthogy gyűlésünk tisztújító volt, a' hivatalno-
kokat választó szavazatok bontattak fel. Eredmé-
nyük : t. Kolbenheyer Mihály fő-, t. Czéner And. 
alesperesnek, t. Pékár István jegyzőnek, t. Va-
lentinyi Dániel decanusnak ismét megmaradtak, 
valamint t. Kubinyi Antal és Malalinszky István 
világi dekánusok is; pénztárnokul t. Holko Má-
tyás, dékánul t. Szlopovszky Péter, szónokul t. 
Czavar András, ügyvédül t. Jánosdeák András, 
világi jegyzőül t. Kubinyi László urak szavazatok 
többségével választattak el. Segítse Isten őket 
erélyes hívatalkodásra! 

Belügyeinken kivül volt szó a' gyámintézet-
röl is; 's ámbár egyik tagunk annak czéltalansá-
gát, sőt provinciális érdekekre-károsságát igye-
kezék bemutatni: esperességünk még is az eszmét 
elfogadta, kivitelét azonban nemcsak az egyházi 
gyűlésig, mint az alapszabályok akarják, hanem az 
egyh.ban magában, mint a',szózat4 ez ügybeni irója 
kivánta, nem tartja üdvösen életbe-hozhatónak, 
practicabilisabbá leendését a' jövendőtől várja. 

Szívesen irnék tovább is illy tényszárazon, 
ha nem félnék, hogy az olvasó, gyülésünket is 
illy prósainak tartandja, és attól, hogy a' körül-
ményeinket ismerő, tudósításomat mystificatiónak 
nevezendi. — Hiába tehát, tisztelt Szerkesztő 
Kérnem kell Önt, hogy az itt következő commen-
tárt is, milly ellen olly gyakran tett már óvást, 
szíveskedjék közölni. Dehogy volt a' mi gyűlé-
sünk prózai! — lármás volt biz az, egész a' fel-
lengősig, 's alkalmat adott reá eleinte, a'jelölésre 
szólító levél. Miérthogy, mondák, a' felügyelő 
egészen elmellöztetett, kinek sajátképen a' papi 
hivatalnokok leköszönésével egyedül volt joga 
illyes köröztetni? — „Mert a'papok uralomra 
vágynak",— felelék. Interrogatio cum subjectione, 
— figura poetica. Ugyan, ha sikerülend már né-
melly urakat capacitálva megnyugtatni, hogy a' 
prot. pap, eo ipso, nem vágyhat egyházi uralomra. 
De még valami: A' szkálnoki egyház szavazata, 
mert felügyelői aláírás hibázott, érvénytelen; a' 
pokorágyi egyházé, mert pap nem irta alá, érvé-

nyes. Ugyan hol itt a' viszonosság, uraim!? hol 
a' collegialis rendszer ? és még is papuralom! 

7\ Kolbenheyer Mihály főesperessé létének 
egyébiránt, daczára az éghajlatunk alatt — most 
egyházilag egy régi antipathia 's egy ujabb re -
actio szülte — burjánként tenyésző korteskedés-
nek, minden, esperességünket önállással kormá-
nyoztatni óhajtó, szivéből örül, 's van remény, 
hogy miután a' malitia csak kis szerepet játszott, 
esperességünk, mint Isten szereti, szellemegy-
ségben marad. Faxit Deus! V á r i . 

I s k o I a-u g yi 
Oktatói közgyűlés Kay-IJgróczoii. 

( V é g e . ) 

A* lyceumi tanítás-rendre menvén át a' ta-
nácskozás, bebizonyult, hogy itt épen nem ke -
vesebb és nem csekélyebb akadályok állottak ed-
dig, a' rendszer tökéletes kivitelének útjában, 
mint a' gymnasiumoknál. Először is, a' kitűzött 
udományok nagy száma 's azoknak egyes és fo-

lyamatok-szerinti kiszabása; továbbá a' tanitók 
csekély száma és e' csekély szám mellett is, a' 
tanítási erőknek felettébbi megoszlása, a' mint-
hogy ugyanezen tanítóknak — kivált a' gymna-
siumokkal összekötött lyceumokban — egyszer-
smind a' szónok-költészi osztályt is kellend ellát— 
niok; aztán a' soknyelvüség, meg a'magyar nyelv 
maga, ha már nem is annyira az ifjúság között — 
mivel ifjaink, míg az úgynevezett akadémiai cur-
susba felvergödnek, csak megtanulják már a* hazai 
nyelvet — de annál inkább magoknál az oktatók-
nál; továbbá még, ollyan tudományok tanítása, a' 
mellyekre a' mi theologus féríiaink nem készül-
tek, — másfelől meg ollyanok előadása, a' mellyek-
hez elegendő és eléggé czélszerü taneszközök-
kel és szerekkel még alig bírunk; végre pedig 
még egy neme a' kitűnni-vágynak, miszerint n é -
melly főbb intézetek, a' nélkül, hogy birnák, nem 
csupán egy, de két, söt három akadémiai tudo4 
mánykart is képviselni részint kénytelenek, mivel 
az alapítóknak és alapítványoknak az az értelme, 
— részint pedig magok ugy akarják. Ezek gördíti 
tettek fel főbb akadályul, a' rendszer teljes kivi-
tele ellen. Es ezen akadályok annál sulydsab-
baknak mutatkoztak, mennél lényegesebbeknek 
ismertetének el másrészről a' kornak tudományos 
igényei és követelései a' főbb tanintézetek irá-
nyában. A' megemlített akadályok elhárítására 
tétettek ugyan némelly indítványok, minők péI-» 
dául az: miszerint eszközlendő volna, hogy a' 
theologia kerületenként csak egy intézetben ta-r 
níttatnék, és ha még ez is sok volna, akkor csak 
két evangelikus theologiai facultásra szorítkoz-
nánk, és ezek névszerint, netalán Pozsonyban és 
Eperjesen l e h e t n é n e k t o v á b b á a z , miszerint 
akárminemü tanítóink ne csupán aV theologiát 



v é g z e t t tudósok közöl választassanak, mint az 
most van szokásban, hogy a' mathesist és termé-
szettant képviselő oktató is tulajdonképen és 
többnyire csak theologus, — hanem hogy okta-
tóink szaktudósok legyenek inkább; felhozattak 
é s ajánltattak ezen kivül még, különösen a' taní-
tási erök gyarapítása végett, az úgynevezett do-
censek; épen ugy ajánltatott a gymnasium hu-
manitási osztálya a' lyceumtól elszakasztandónak 
é s külön oktató alá állítandónak; végre némelly 
tudományok a' lyceumi tanrendszerből kihagyatni 
javasoltattak 's a' t.: de mindezen módok részint 
ollyannyira helybeli viszonyoktól függvén, r é -
szint pedig alapítók- é s alapítváyokba és végre 
szegénységünkbe ütközvén, alig kivihetők, — 
a' mi közölük e' gyűlés által kivihetőnek ta-
láltatott: az, némelly tudományoknak kihagyását, 
másoknak másnemű elrendezését, az évenként 
felváltott tanítást, és e' szerint két évosztályu 
tanulóknak egy évosztálybai összehúzását illeté. 
A' lyceumi tudományrend tehát, az eddigitől igen 
kevésben eltéröleg, következő folyamat és tudo-
mány-fokozat szerint alapíttatott meg : 

Bölcsészeti pálya, két évi folyamattal. Itt ta-
nítandók: Első folyamat. (Logikai év ) 

Az első félévben : 1) Hittan. 2) Lélektan. 3) 
Mathesis: Algebra. 4) A' közép- 's új-kor közön-
séges történetei, az emberi művelődés kifejlését 
tekintve. 5) Római remekírók magyarázata írás-
beli gyakorlatokkal. Horatius, Cicero levelei 's 
philosophiai iratai, beszédei, Virgil, Tacitus 's má-
sok. 6 ) Magyar irodalom, irálygyakorlatokkal. 
(Ajánltatik kézkönyvül Ferenczy: Adalék a* 
magyar irodalom történetéhez.) 7 ) Görög klassi-
kusok magyarázata, Homér Iliása, Xenophon, 
Herodot, Plutark. 8 ) Természetrajz, tekintettel 
az anthropologiára. 

Második félév. — Épen ugy, folytatva. 
Második folyamat. (Physikai év.) 
Első félév: 1) Egyházi történettan. 2 ) Ta-

pasztalati természettan 's alkalmazott mathesis. 
3 ) Bölcsészeti erkölcstan. 4) Metaphysika. 5) 
Magyarhon történetei (felváltva a" közönséges 
históriával, — 1846-ban Magyarhon töténetei, 
1847. köz. történetek következvén). 6 ) Európai 
irodalom, magyar irgyakorlatokkal. 7) Görög 
remekírók magyarázata folytatólag. 8 ) Római 
irók, p. o. Virgil georgikonja, Tacitus magyará-
zata 's írásbeli gyakorlatok, tudományos tárgyak 
feletti latin értekezések. 

Második félév: 1 ) A' protestantismusnak ha-
xánkbani történetei és viszopf ai. ( ? ) 2) Tapasz-
talati természettan folytatva. 3) Aesthetika. 4) 
Philosophia történetei és literaturája. 5) Magyar-
hon történetei folytatva. 6) Európai irodalom 
folytatása. 7) Mint az első félévben. 8) Mint az 
első félévben. 9) Neveléstan. 

Jogtani pálya. Két évi folyamattal. Első folya-
mat, első év. 

Ai első félévben: 1) Bölcsészeti jog (*spedi£ 
magányjog). 2 ) Európa országainak közönséges 
államtanja (statistika). 3) A" római polgári jog 
elvei. 4 ) Oklevéltan (diplomatika). 5) Gazdaság-
tan. 6) Bölcsészeti és jogtani tárgyakról, élőszó 
és írásbeli értekezések, magyar 's latin nyelven. 
7) Bányajog. 

Jegyzet: A* leendő theologusok a' 3. 4. és 7 
szám alatti tudományok tanulásától felmenteinek 's 
a* helyett a' héber és görög bibliai nyelvre köte-
leztetnek. 

Második félévben: 1) Bölcsészeti állam és 
népjog (jus publicum universale et gentium). 2 ) 
Osztrák birodalom és Magyarhon részletes állam-
tanja , margyarországi államjoggal (jus publicum 
Hungáriáé). 3) Közönséges és magyar prot. e g y -
házi jog. 4) Gazdaságtan folytatva. 5) Bölcsé-
szeti 's jogtani tárgyakról élőszó- 's Írásbeli érte-
kezések, magyar 's latin nyelven. 

Második évi folyamat. 
Első félév 1) Köz-magánjog (jus privatum). 

2) Büntető jog. 3) Országászati tudományok (po-
litico-camerales et financiales scientiae). 4) Tiszt-
irály. 

Második félév: 1) Köz-magánjog folytatólag. 
2) Váltójog. 3) és 4 ) Folytatva. 

Hittant pálya. Két évi folyamattal. 
Első év: 1) Keresztyén hittudomány és sym-

bolika. 2) Bevezetés az ó testamentomba. 3) 
Héber nyelv 's az ó testamentom magyarázata. 
4 ) Újtestamentomi bevezetés és magyarázat. 5 ) 
Homiletika és katechetika. 6) Egyházi szónoklat. 
7 ) Theologiai élő és Írásbeli értekezések latin és 
magyar nyelven. 

Második év: 1) Keresztyén erkölcstudomány. 
2 ) Mint felebb. 3) Új-testamentom magyarázata. 
4 ) Pastoralis és liturgika. 5) Egyházi szónoklat. 
6) Theologiai értekezések. Átesvén illyképen a* 
tanítás-rendszernek átvizsgálásán, indítványba 
hozatott, miként a' tanrendszer még mind a' mel-
lett tökéletlen és hiányos, belőle azt, a' mennyit 
egy-egy tanulmány vagy tudomány tulajdonkép 
ér, vagy úgyszólván, nyom: megtudni lehetet-
len, — azellenörködésismég mindaddig csak fel-
színes, míglen az egyes tantárgyakra nézve a' 
tanítási órák is ki nem fognának szabatni és 
meghatároztatni. Ezen indítvány helyesnek talál-
tatván, azonnal kettős választmány által el is in-
téztetett. Ugyanis, a' gymnasiumi tanítók össze-
ültek 's elkésziték a' közép-tanodai osztályok 
órarendét, épen ugy a' lycealis tanítók is. Ez el-
készülvén, teljes gyűlésben felolvastott *s mind-
kettő öszhangzásba hozva, helybenhagyatott. 
Nem jegyezvén fel magamnak a* lycealis óraren-
det , ezúttal csak a* gymnasiumit — a' mellynek 
tanulmányait úgysem közlém még — adhatom a* 
közönség tudtára. 



Az I-ső és Il-ik grammatikai osztályban: 
1-sö évben: 2-ik évben: 

1. Vallástanra — — 2 óra — 2 óra 
2. Latin nyelv — — 8 — — 8 -
3. Magy. és németnyelv 3 — — 3 — 
4. Számvetés — — 2 — — 2 — 
5. Földleírás — - 3 — Történet 3 — 
6. Természetrajz — 2 — — 2 — 

Összesen: 20 óra — 20 óra 
A' Ill-ik és IV-ik grammatikai osztályban esik: 

1-sö évben: 2-ik évben: 
1. Vallástanra — — 2 óra — 2 óra 
2. Latin nyelvre — 8 — — 8 — 
3. Magy.'s ném. nyelvre 2 — — 2 — 
4. Görög nyelvre — 2 — — 2 — 
5. Számvetésre — 2 — — 2 — 
6- Földleírásra — 3 - Történet 3 — 
7. Ásványtanra — 1 Természettan 1 — 

Összesen: 20 óra — 20 óra 
A1 humanitasi v. szónok-költészi osztályban, esik: 

1-sö évben: 2-dik évben: 
1. Hittanra — — 2 óra Erk.tanra 2 óra 
2. Szónok- s költ.tanra 4 — — — 4 — 
3. Latin írókra — - 6 — 6 — 
4. Görög nyelvre — 2 — — — 2 — 
5. Magy.'s ném. nyelvre 2 — — — 2 — 
6. Ó-világ 's görög tört. 2 — Róm.tört. 2 — 
7. Algebra — — 2 — Geometria 2 — 

Összesen 20 óra — — 20 óra 
Il-dik főtárgy. A' fegyelemrendszer. A' fe -

gyelmi tervnek kidolgozásában, elsőbben is vala-
mennyi iskoláknak kézen-levö 's nagyobbrészint 
már azelőtt a' generál convent unszolására a' 
főfelügyelőhöz beküldött fenyiték-törvényei és 
rendszabályai olvastattak fel sorra a' teljes gyű-
lésben 5 aztán megvitattak némelly alapelvek és 
nézetek, a' mellyekböl a' fegyelem-terv készíté-
sében kiindulni szükség, minők például az, hogy 
a' tulajdonképeni pietásokat, a1 mellyek az iskolai 
viszonyokból önkényt 's csupán a' jó szellem és 
hangulat elöidéztéböl fejlődnek, törvényképen 
parancsolni nem kell, de teljesültöket mégis esz-
közleni szükség, mert az iskolának nevelési ép-
sége ezeken alapszik; továbbá: hogy a' törvé-
nyeknek kevés-számuak- és a* mennyire lehet, 
rövideknek kell lenniök, 's végre, hogy e ' törvé-
nyekből a' bűnök elösorolási lajstroma kimarad-
jon, mert sokszor a' tanulót épen a' törvény tilal-
ma — melly a' bűnről szól — figyelmezteti ennek 
elkövetésére. — Ezek így kimondatván, hozzá-
fogtak a" kétnemű iskolák oktatói, u. m. a' gym-
nasiuméi és a' lyceuméi, ismét külön választmá-
nyokat képezve, a1 törvények szerkesztéséhez. 
E ' külön szerkesztvények közöl, a' mellyek a' 
közülésben ismét fel lőnek olvastatva és új meg-
vitatás után végre helybenhagyva, csak a' gym-* 
nasiumi rendszabályokat, mint a1 mellyek kezünk-

nél vannak 's a' mellyek szerkesztésében magunk 
is részt vevénk — közölhetjük. *) • 

Közép tanodai fegyelem. 
Előjegyzék: Az A. szakasz alatt említendő 

valamennyi rendszabályok csak a' tanító kezébe 
valók 5 ellenben a' B. alatt állók a' tanítványokat 
illetik 's azért nemcsak felolvaslatandók és ma-
gyarázandók az iskolai évkezdetén, hanem a* 
tanítványoknak még külön is , vagy nyomatva 
vagy iratva kiadandók. 

A. Altalános tanodai rendszabályok: A1 kö-
zép tanoda szelíd emberi érzést fejlesztő és tudo-
mányos műveltségre képző intézet levén: tanítói, 
mint atyák, e' fönséges szellemben következő 
nevelés-vezérlési rendszabályokra figyeljenek 
leginkább: 

I. Fölvétel tekintetében . 1) A' középtanodai 
növendék fölvételének ideje, sept. három első 
napja, melly idő alatt szülője-, gyámja- vagy an-
nak megbízottjával megjelenvén az igazgatónál 
's lefizetvén az itt le teendő díjt, anyakönyvbe ig-
tattatik, miután számazott, 's osztályát 's beiratását 
kitüntető hátiralu bizonyítványával szinte szülője, 
v. gyámja v. megbizottjok által az illető tanítónak 
bemutattatván, 's folytonos szorgalom 's pontos 
engedelmesség fogadása 's Ígérete mellett, a* 
tandíj félévenkénti előre betizetendését kötelez-
vén, az oszíály-könyvbe is beiratik, illelö tanítójá-
nál maradván elmeneteléig vagy felsőbb osztály-
ba léptetéséig iokolai bizonyítványa. Egyszer-
smind szállását is bejegyeztetendvén, mit változ-
tatás esetében újra teljesíteni tartozik. 2) Hiá-
nyos bizonyitványnyal megjelenők, az igazgató 's 
illető osztály-tanitó jelenlétében, szigorú vizsga 
alá veendők. 3) Eltelvén a' fölvétel 's beiratások 
ideje, minden tanító, tanodai elöljárók 's osztály-
beli tanulóság jelen 's együttlétében, ünnepélye-
sen nyittassék meg az iskolai év. 4) E' törvé-
nyes időnél később érkezvén valamelly tanítvány, 
egy hónap alatt az igazgató, azontúl az iskolai év 
kezdetétől számítandó két hónap alatt, csupán 
csak a' tanodai tanács megegyeztével vétet-
hető be. 

II. Bánásmód. 5) Növendékeiről vezessen 
a' tanító mind magaviseleti, mind szorgalmi nap-
lót. 6) Az illető osztálytanító, mint tanítványaink 
legelső törvényhozója, birája, 's a' törvény vég-
rehajtója, maga, tanodai elöljárók, tanuló-társ és 
szorgalom ellen elkövetett kisebb kihágásokat és 
elmaradásokat, atyailag legjobb belátása szerint 
rögtön intézend el. 7) Nagyobb, vagy többször 
ismételt hasonló kihágások 's hanyagsági esetek, 
előbb ugyan csak az igazgató, majd a' szükség 
ugy hozván magával, a'felügyelőnek is, végre 
az iskolai tanács közbenjárásával intéztessenek 
el, a' körülmények ugy kívánván, közben-közben 
az illető szülék v. gyámok tudósítandók leendvén. 

*) Tiszte let - 's bizalommal fölkérjük a' gyűlés j egyző i t a ' 
lyceumi törvényeknek is köz lé sére . T ö r ö k . 



III Fenyítési fokozatok. 8) A' növendék h i - | 
bájára vagy vétségére szelíden történendő figyel-
meztetése, — nevénél történendő komolyabb szó-
lítása, — tanítás után négy szem közti figyelmez-
tető megintése,— ugyanennek másodízben komo-
lyabbul történendő használása, — négyszem közti 
komolyan feddő dorgálás, — nyilvános meginte-
tés az iskolában a* tanuló-társak előtt, — majd 
nyilvános megdorgálás, — ismétlési esetben a' 
magaviseleti naplóba jegyeztetik neve *s vétsége, 
miután hibája magánylagaz igazgatónak bejelen-
tetik, az igazgató által tanítója jelenlétében meg-
intetik , — mi nem használván, ugyanaz történik 
vele nyilvánosan; — majd ugyanígy hasonló fo-
kozatban megdorgáltatik; — körülmény-paran-
csolta esetekben a' szülék értesítendök; — majd 
a* felügyelő, végre az iskolai tanács intézkedjék 
a* vétségek fölött, mellyeknek megbüntetésökre, 
vagy nagyobb vétség elhárítására e' fokozatok, 
ugy engedetlenségi, mint hanyagsági esetekben, 
bölcs belátás szerint alkalmazandók. 

IV. Vizsga. 9) Felsőbb osztályba lépendők, 
a' nyilvános vizsgát megelőzőleg, illető tanítójok 
's azon tanító jelenlétében, kinek osztályába me-
nendnek, szigorúan vizsgáltassanak meg. 10) Ha 
ki betegség, vagy más alapos ok miatt nyilvános 
vizsgára meg nem jelenhetnék: fölebb léptetett-
nek nem tekinthető , míg szigorú vizsgát ki nem 
álland. 

V Kilépésre nézve. 11) Nyilvános vizsgát 
állván ki a' tanuló, rendes bizonyítványt nyer; 
mellyben az általa hallgatott tanulmányok egyen-
ként elösoroltatandók, osztályoztatással együtt, a' 
fölebbléptetés vagy ismétlésre utasít tatás kiteendö; 
— az igazgató's illető tanító irandván alá a' bizo-
nyítványt. 

B) Tanítványokat illető rendszabályok. 1) 
Minden tanuló szorgalom, és engedelmességre kö-
telezi magát. 2) Kiki tartozik a' leczkékre szor-
galmasan és pontosan megjelenni, csupán beteg-
ség esetében engedödhetvén meg mulasztása. 3) 
Tanítási órára tisztességesen és egyedül tanulás-
hoz tartozó minden szükséges szerekkel ellátva 
jelenvén meg, ácsorgás és háborgás nélkül, kije-
lelt helyét foglalja el; — késő, netalán imaköz-
ben jövő, nyugton 's csendesen várja be ennek 
végzetét. 4) Iskolában, ugy tanítás előtt, alatt, 
mint után, mindenki illően viselje magát. 5) A' 
gyakori 's tanítást háborgató kijárkálás tilos, 
egyenként engedtetvén meg csupán a' kimenet. 
6 ) Nyilvános iskolai szereket, ugyszinte épülete-
ket, élöfákat 's minden efféléket rongálni tilos. 7) 
Szünidőre távozandók , mind elötto, mind utána, 
magokat jelenteni tartoznak. 8 ) A1 tanulók, mind 
megannyi testvéreknek nézvén egymást, minden 
sértegetésektől óvakodjanak. 9) lskolánkiil is, 
mindenkor díszes és illő magaviseletet tanúsítsa-
nak. 10) Maga ügyéhen senki sem bíráskodhat-
ván, sérelmét illető helyen jelentse be. 

Jegyzék. A' mennyiben a' gymnasinmokban 
imez rendszabályok elégségesek nem volnának, 
annyiban, a*netalán előforduló esetekben, a ' lyce-
alis törvények alkalmazhatók. 

III-dik főtárgy: Indítványok. A' tanácskozá-
soknak már negyedik napja, söt ennek is már dél-
utánja érkezett volt el, a1 midőn az indítványok 
halmaza került szőnyegre. Halmaza,mondjuk, mert 
mintegy negyven különnemű indítvány volt már 
— 's pedig csak öt iskola részéről, — előlegesen a' 
főfelügyelőhöz beküldve 's ö általa köröztetve; 
ide járullak későbben még négy külön iskolának in-
dítványai és javaslatai, ugy hogy ezek száma épen 
ötvenre rúgott. Ugyan sok indítani ésjavaslani 
való van a' mi iskoláinkban: de hol az erő, melly 
ezeket kivigye?! Gázologjunk tehát legalább szó-
val e1 sok • indítványon keresztül, 's a' mi jó van 
köztök, hadd ismerje azt meg mindenki, 's ápol-
gassa kebelében s érlelgesse körében a' kivitel 
napjáig,'sa1 mi netalán rosz éskivihellen, - hadd 
tanuljon abból mindenki jobbat javaslani — Rövid 
előadásunkból mindenesetre azon tanítást merít-
hetendi mindenki, miszerint iskoláinknál sok a' 
teendő, 's hogy itt is, mint e' hazában mindenütt, 
sok az indítványozó és sok az indítvány: de hogy 
az erő az igazi megindulásra és kivitelre csekély, 
mert megoszladozott. Az előadásnál azon rendet 
követendjük, a* melly rendben az indítvány-pon-
tok bejelenlve 's köröztetve voltak, és a' melly 
rendben a' későbben bejelentett indítványok hoz-
zá járultak, 's mit az indítványokról mondandunk, 
az iránt arra figyelmeztetjük az olvasókat, hogy 
közlésünk tulajdonképen nem jegyzőkönyvi, ha-
nem csak — a' mini már feljebb is említők — em-
lékezetünkből 's naplónkból kölcsönzött: de hogy 
az a' jegyzőkönyvi határozatoktól nem nagyon 
eltérő, azt is merjük állítani. 

Az iskolák szerint beküldé elöszer Posony 
a' következő pontokat: 

1) A' m. és f . közgyűlés által 1842 ben meg-
erősített és közszabályul elfogadott iskolai rend-
szernek pontos átnézése nemcsak azért volna 
szükséges, hogy tudva legyen, melly kiterjedésben 
's milly eredménynyel valósíttatotl az: hanem, hogy 
a' netalán egyes részeiben megkívántató változta-
tás is köztanácskozás utján történhessék, 's ezen 
módosítások a' t. cz. közgyűlés elé terjesztethes-
senek. — RIz kimeríttetett a* tanítás-rendszer fe-
letti tanácskozásokban, a1 melly alkalommal hely-
lyel-közzel be is jelenték az egyes iskolák, 
mennyire tőnek és tehefének már eleget a' rend-
szernek. mennyiben nem. 

2) Az 1841-ben Zay-Ugróczon tartott okta-
tói gyűlés jegyzökönyvében foglalt ohajtások, je-
lesül az oktatói karnak illőbb állását tárgyazók, 
részletesebbnn adassanak elő 's azoknak valósí-
tása sürgettessék. — Eziránt előterjesztési irat 

'fogalmaztatott, melly azonnal a' gyűlés alatt fel-



olvastatván , az egyetemes convent elébe felter-
jesztendönek határozlatolt. 

3) Az iskolai fenyíték, a mennyiben az álta-
lános törvények által lehető, szabályoztassék és 
alapíttassék meg. Erre nézve szükséges, hogy az 
egyes iskolák az ide tartozó felsőbb határozatokat 
'« illetőleg intézvényeket a gyűlésre elhozzák, 
melly uton aztán ó rendeletek lehetőleg teljes 
gyűjteménye lenne szerkesztendő. — E' pont egyik 
részének eleget tön a' már e' gyűlés alatt kidol-
gozott fegyelem-rendszer; másik részét mi illeti 
a felsőbb intézvények eszközlendö gyűjteményét, 
— ez főfelügyelő úr intézkedésére bizaték. 

4) Az iskolákban létező nyelvművelő társasá-
gok — a' nyelv minősége szerint — vagy rendes, 
vagy rendkívüli előadásokká változtassanak. — 
Iskoláinknál társulatok nincsenek és nem is le-
hetnek, a' nyelv- és li'eraturának tanítója azonban, 
rendkívüli leczkéket is adhat, a' nélkül, hogy e* 
leczkék hallgatói valami külön társaságot ké-
peznének. 

5) A' tervezett gyámintézetnek azon határo-
zata , miszerint a' lápintézeti gyűjtések eltörlen-
dők. nem fogja-e súlyosbítani a' fönálló tápinté-
zetek sorsát? - Ezen aggodalom a' gyáminté-
zetnek egyik jelenvolt titoknokátol adott bővebb 
felvilágosítás által megszüntetvén, az e' körüli 
további intézkedés és őrködés ajánltatott az egyet, 
gyűlésnek fölterjesztetni. 

6) Miután a' nemzeti nyelvnek müvelése olly 
szerekkel bír, hogy annak tudása naponkint ter-
jed, halad és a közélet viszonyai által is előmoz-
díttatik: nem volna-e óhajtandó a' latin nyelvnek 
iskolánkbani szemet-szuró elhanyagoltatásának 
elejét venni? nem különben a' hellen nyelvre is több 
figyelmet fordítani? — Erre meg van felelve a' 
tanítás-rendszer módosításaiban. 

7) Az 1844-ki közgyűlés jegyzőkönyvének 
S-ik pont. 3. sz. alatti határozata, a? tanítási 
nyelvet illetőleg, még most, némelly iskolákban 
kivihetlen, ellenben az 1841 -ki zay-ugróezi ok-
tatói gyűlés ebbéli kivánata méltányos. — Itt, 
többféle tekintetekből, a' „méltányost'4 választá 
a gyűlés, meg levén különben győződve arról, 
hogy, valamint minden egyes tanító, ugy minden 
külön intézet is, legbuzgóbb törekvését oda fogja 
irányozni,hogy nemzeti nyelvünket illetőleg, egy-
felől az ország törvényének, másfelől önhatáro-
zatainknak — de legisleginkább az idő intésének, 
—mennél tökéletesebben 's mennél hamarább ele-
get tehessen: *s így a' Magyarhaza 's ez által 
tulajdon jövendőjét előmozdítani szentül ipar-
kodandik. 

8) A tanfolyamoknak összehúzása tíltassék 
meg. — Erről gondoskodva van a' rendszerben, 
az e' tekintelbeni ellenőrködés pedig a* közép-
ponti iskolai választmányt illetendi. 

9) Nem ohajlandó-e, hogy némelly tudomá-
nyok latin nyelven. némellyek pedig német nyel-

ven — kivált a* theologiai osztályban — adassanak 
elő? — Német nyelven nem, de a' német mint 
tanulmánytárgy, igenis, a' mint maga a terv is 
rendeli, előadandó; latin nyelven sem , kivévén 
a' terv által megengedett kivételi tudományokat 
's ezeket is csak akkor, hahogy az egyetemes 
gyűlés az ajánlott méltányosság határozatát el-
fogadandja. 

10) Nem főiskolákat, de a' főiskolákban a* 
tanítóknak számát kellene szaporítani. — Elis-
mertelett; de ki tegyen arról? 

11) Iskoláinknak egyik legnagyobb hiánya, 
hogy a gymnasiumi oktatásoknak fő tanfolyama, t. 
i. a' némethoni gymnasiumi „prima(í hibázik, 
minthogy ö' szónok költészeti osztály után követ-
kező oktani osztály többnyire akadémiai tudo-
mányokat foglal magába. Ki gymnasiumi ta-
nulmányok végeztével a' nemzeti és klassikai 
nyelvekben elegendő jártassággal nem bír, a* ly-
ceumi tanulmányokhoz semmi esetre ne bocsáttas-
sék. — A' mit első közlésünkben a' múltkor a* 
„selectai" osztályról mondánk, az az ide vonat-
kozó felelet. 

12) Törekedni kell, hogy a' magánszorgalom 
élesztessék. Ezen czél igen előmozdíttatnék, ha 
minden tudomány előadatásával rrgyakorlatok 
összeköttetnének az azon tudományba vágó tár-
gyak felett. — A' methodikához tartozván, min-
den egyes tanítókra bízatik. 

14) A nyilvános vizsgálatok ezélszerü tartá-
sának módja. A gyakorlatban levő visgálatok sok 
időt vesznek el, többnyire unalmasok, hatásuk pa-
rányi. — A' nyilvános vizsgákat megelőző, de 
már a' divatból némileg kiesett, úgynevezett 
censurák, újra behozatni sürgettettek. A' gymna-
siumi osztályok körében jelen legyen e' szigor-
vizsgáknál az igazgató és azon tanító, a' kinek 
osztályába a' fiúk felebb- léptetendök lesznek. A* 
lyceumoknál csupán szigorvízsgák ajánltattak.Vol-
tak, a* kik a* lyceistáknál minden vizsgálatokat — 
kivévén egyet a' pálya végzetével — eltörlen-
dőknek javasoltak. 

14) Az iskolákban annyira elhatalmazott ha-
nyagságnak 's a* nyilvános leczkék feletti gyakori 
mulasztásának, szigorú törvény által, eleje ve-
tessék. — A' törvény megvan, csak foganatba 
vétessék. 

15) Minden tanítói székre olly egyed válasz-
tassék, ki azon tudományi szakra, mellyet taní-
taná, eleve készült. — Elismertetett , de nem 
függ tőlünk, hanem azoktól, kik a1 tanítókat vá-
lasztják. (Különben lásd a' 39. és 46dik sz. alatti 
indítványokat. 

Eddig a* posonyi lyceum, a' 16-tól a* 20-ig 
a'sopronyi lyceum indítványai következnek: 

16) A nyelvtani iskolákba járó tanulók — a' 
falusi iskolai rendszernek meg nem tartásából — 
készületlenek. — Erre felelve van már feljebb. 

17) A jogtani pályának első és második fél-



évi folyamában előadott tárgyakban — mennyi- i 
ségre nézve — aránytalanság van. — Erről 1 
gondoskodva van a' módosított rendszerben. i 

18) A theologiai osztályban a* neveléstan elő- ' 
adására kiszabott idő elégtelen. — Eleget tesz a' 
rendszer, többet tenni az illető tanítónak — ki-
vált tanításra vezérlő gyakorlati szempontból — . 
mindenkor szabad. 

19) Kézi-könyvek, valamint röviden és hatá-
rozottan kifejezett iskolai törvények is, nincsenek. 
— Kézikönyvek szerkesztésére és kiadására az 
egyenlő osztályok *s az egyenlő tudományokat 
előadó tanítók egyesüljenek, tudományaikat még 
kéziratban egymással közölvén 's a* könyv beho-
zatalának kölcsönös Ígérete mellett, a' könyv kia-
datását eszközölvén. 

20) A római jog előadása szüntessék meg. — 
Lásd a' módosított tervet. 

Eddig a' sopronyi lyceum; következnek a' 
miskolezi gymnas. indítványai: 

21) A' falusi iskolák rendszerünkben megál-
lapított négy évi folyamata egy évvel szaporíltas-
sék meg. Egészségtan, úrbér és rendőrség, gaz-
dálkodás taníttassanak — Terveztetik. 

22) A' városi vagy polgári iskolák harmadik \ 
osztálya három évi folyamatra terjesztessék ki, 
ys a? német nyelvtan, vallás és egyház, kivált 
á* reformatio története oktattassék. — Kívánatos, 
hogy a' gymnasiumokkal közegyenest keletke-
zendő reál-tanodák e' tekintetben még többet, 's 
már magok az eddigi polgártanodák is legalább 
ezeknek eleget tegyenek. Ez itt el nem dönthető, 
a* már a' bevezetésben mondott okoknál fogva. 

23) A' nyelvtani első osztályban olly magyar 
és német nyelvtanok készíttessenek, melyek élet-
leírásokat foglalnak magokban, írgyakorlatokul. — 
Methodikai dolog. Ajánltatik. Készítsen az indít-
ványozó olly könyvet. 

24) A' fegyelemre nézve ,.juryCÍ alapíttassék. 
— Kivan merítve a'fegyelem-rendszerben. Va-
lami ifjúsági itelőszékként nem pártoltathatik, kü-
lönben az ifjúság, melly már is nagyon emanci-
pált, még korábban emancípáltatnék. 

25) Büntetés szabassék olly tanítóra, ki va-
lamelly tanítványt rendes iskolai bizonyítvány 
nélkül elfogad. — Őrködjék erről az igazgató, 's 
adjon a' beirotfakról számot az iskolai széknek, 
*s mulassa be az illető növendékek bizonyítvá-
nyait, a' mellyek ismét vagy az illető tanítóknak 
adassanak őrködés alá, vagy pedig közlevéltárba 
tétessenek le, hol azokat mindenki bármikor is 
megtekinthesse. — Egyébiránt még a' református 
iskolák gondnokai is felszólítandók, hogy senkit 
a' mi iskoláinkból bizonyítvány nélkül föl ne ve -
gyenek. Erre kötelezzük mi is magunkat. 

26) Jun. végével kerületenként egy-egy iskolai 
intézetben későbben tartassanak a9 vizsgák, midőn 
a9 tanítói gyűlés tartandó, 's a' hittan-jelöltek is 
akkor vizsgáltassanak meg. — Nem pártoltatott, de 

a' hittan-jelöltekre nézve indítványoztatott, mi -
ként a' vizsgálók között oktatók is legyenek *s a* 
felállított középponti iskolai választmánynak e* 
vizsgálatokra kiküldött ülnökei is. 

2T) A9 Roth.-Teleki stipendium jobban rendez-
tessék 's 100 egyén 60 ftjával nyerjen jutalma-
zást, mellyben ai* gymnasiumok is részesillesse-
nek. — Az alapítványra támaszkodva, folyamod-
ni kell az egyet, gyűléshez, mivel ott van a* 
négy superintendentia, a' melly e' segélydíjak 
kiosztásával és azok körüli intézkedéssel meg-
bízatott. — 

28) A' theologia kerületenként egy iskolában 
összesíttessék. — Ez kívánat, melly alapítók- 's 
alapítványoktól függ. Különben, hadd versenyez-
zenek egymással, —a ' tudományban a* verseny 
is üdvös. 

29) Az iskolai kormány és igazgatóság ha-
tároztassék el. — Ezen indítvány sokkal fonto-
sabbnak ismertetett e l , semhogy az idő rövidsé-
gében róla bővebben tanácskozni és határozni le-
hetett volna; azonban a' tanodák oda utasíttatnak, 
miként a* conventeket, iskolai választmányokat, 
felügyelöt és igazgatót illető jogokat 's köteles-

i ségeket egymással közöljék egy netalán tartandó 
közoktatói gyűlés ideje előtt, a' mellynek az 
ezekröli tanácskozások és határozatok egyik föfő 
tárgyát tehetendik. 

30) Az iskolai díjak, mennyire lehet, egyen-
lően rendeztessenek. — Erről határozni nem le-
het, azt az illető gyülekezetek már a" meghívó 
levelekben határozák meg. — 

Következnek a' sehneczi lyceum indítványai 
a' 33- ig : 

31) A zay-ugróczi rendszernek életbe-lép-
tetése nehezíttetik az által, hogy a? tanítók kevés 
számmal vannak, — a' tót és német-ajku növen-
dékek pedig a' magyar nyelvben járatlanok. — 
A' tanítók kevés számát mi illeti: erre nézve 
ajánltattak a' segéd, tiszteletbeli és rendkívüli ta -
nítók (kikről alább a' 39-ig sz. alatt.). Hogy pe-
dig tót és német-ajku növendékeink miatt a' rend-
szert életbe léptetni nem lehetne, az csak oda mu-
tat, hogy az elemi, falusi, nép- és polgárisko-
lák tanítói nem készítik eléggé elö a növendé-
keket a' magyar nyelvben, még mielőtt a' gym-

, nasiumba léphetnének. Valahányszor ezen eset 
mutatkozik, mindannyiszor annyival több szorga-

: lommal kell gyakorolni a' hazai nyelvet az első 
i grammatikai osztályokban, a' minthogy épen e' 
i korban tanulhatja azt meg legjobban a' gyermek. 
i 32) Adassék a9 nemzeti nevelésnek kimerítő 
\ elemezése, részletes taglalása; mutattassanak ki 

az eddig elkövetett hibák, — soroltassanak elö az 
e9 czélra vezető eszközök. — Ezen kérdés, inkább 

I tudományos értekezés, mint személyes vitatkozás 
\ által megfejthetőnek mutatkozván, oda utasíttatott. 
t Különben megjegyeztetik, hogy ha van nemzeti-
) ség, akkor bizonyosan van annak a' tudományban 



is és annak intézeteiben nyoma és azokra be-
folyása. 

33) Az osztályozásban egyenlőség behozandó. 
— Az osztályozás- vagy szorgalomfokolásra néz-
ve, a' mellyben még eddig általános egyenlőség-
gel olly kevéssé dicsekheténk, hogy szinte már 
érthetlenné váltak volt az iskolai bizonyítványok, 
mivel csaknem minden külön tanodánál külön 
mennyiségű és külön jelentőségű szorgfokok diva-
toznak, — ennélfogva kívánatos az egyenlőség, a' 
melly következő fokokban alapíttatott meg, u. m. 

K = Kitűnő = (Eminens = E). 
J = Jeles vagyelölsö = (prima e primis = 

1 E vagy E 1). 
1 = első osztály = (cl. príma 1). 
1. u. k. = első osztályban utolsók közöl = 

(primae ex ultimis = lul) . 
2 = második osztály = (secunda — 2). 
Ebből látszik, miként tulajdonképen csak há-

rom eredeti fok vitetett fel, u.m. — E. 1. és 2: de 
mivel e' három közt a' végfokoknak majd egyi-
kéhez, majd másikához közelít inkább a' szorga-
lom, és mivel csakugyan több tér engedtetik ez által 
a' fokolásban: még kettő csuztatott közbe. E' fo-
kok használatára nézve meg kel! még jegyeznünk, 
miként az előbbi kettő, a' felsőbb helyre küldetni 
szokott félévi tabellákban, csak egy betűvel, de 
mindig nagy alakúval írassék (K. I . ) ; az utóbbi 
három pedig, kisebb alakban tétessék k i ( Í . 1 u.k. 
és 2.). Ellenben a' bizonyítványokban — a' 
mellyekben nemcsak az egész év, hanem a' fél-
évenkénti fokok is feljegyzendök — soha se 
használtassák csupán egy betű, hanem kiírandó 
az egész fokszó. — Elfogadtatván a' szorgalom-
fokolás, szóba hozatott még az erkölcsi fokolás is 
és azon kérdés: ha vájjon tanácsos-e az erköl-
csöket fokok rovata aláhozni? Voltak, kik ezt vé-
dék, voltak, a' kik ellenezték, kiváltképen a1 bizo-
nyítványokra nézve. Ez utóbbiak leginkább azon 
okoskodásra támaszkodva: miszerint a' tanulót 
kétszeresen büntetni nem lehet, ha vétett, lakolt is 
érette, vétkét örökítenünk —mit még a'rabnál sem 
teszünk — nem szabad; másrészről, más intézetbe 
menve a' tanuló, tán javulni akarna, - de ím er-
kölcsrovatos bizonyítványa által már előre mintegy 
homlokára van sütve a 'bélyeg, 's a' tanító már 
előre elveszti iránta való bizodalmát, mert kény-
telen öt megrovottnak nézni, holott öt jónak kel-
lene tartania, míg az ellenkezőről meg nem győ-
ződik; de meg továbbá, nem tudhatni ki mindig a1 

vétségnek finom psychologikai szálacskákon füg-
gő okait, ha vájjon nem épen a' tanítóban rejlett-e 
a' fin botrányának oka? és végre, nem ember, 
hanem egyedül Isten az erkölcs bírája^' különbféle 
erkölcsfokolás által csak ál és hiu erényt idéznénk 
elő; és ha már a' fokolást elfogadjuk: akkor írjuk 
ki inkább az egész vétséget a' bizonyítványba is, 
mert általános jegyek által a' szívek és vesék 
rejtekét megismerni nem lehet 'sat. — Ezek el-

lenében czáf-okok hordattak fel, a'mellyek győz-
vén, elfogadtatott a'fokolás, következő három e r -
kölcsfokban állapodván meg a' többség, u.m. 

1) első osztály ajánlattal (1-a cum commen-
iatione). 

2) első osztály (classis prima). 
3) első osztály megrovással (prima cum nota). 
A' selmeczi indítványokat felváltá a' késmárki 

három következő: 
34) Iskoláinkat külső és belső szerkezet szerint 

rendezni kell. E'czélra indítványoztatikközépponti 
iskolai választmány, a' mellynek eszméjét már az 
egyetemes gyűlés is felfogta (a1 mult éti jegyző-
könyv 8dik pont. 2dik sz. szerint) és előlegesen 
már éleibe is léptette. E' középponti isk. választ-
mány leendőiről, 's így egész hivatali köréről9 
személyzetéről és szerkezetéről *s at. kimerítő 
tervdolgozatot nyújt be Késmark. — Ezen terv 
felolvastatott, némelly főbb pontjai megvitattak, 
és az egész az egyetemes gyűlés elébe terjesz-
tendönek javalltatott. 

35) Kézi és mindennemű iskolai és templomi 
könyveknek saját költségünköni kiadására egye-
sülnünk kell. — Ezen indítvány a' legszorosabb 
kapcsolatba volt hozva az előbbivel, 's épen az-
ért amazzal együtt forduland elő az egyetemes 
gyűlésen. 

36) A gymnasiumban tanítandó reál-ta-
nulmányok, az osztályok szerint ugy oszlassanak 
fel, hogy ne mindnyája minden osztályban, hanem 
felváltott osztályokban tanittathassék. — Ez igen 
bőven fejtetett ugyan ki, de el nem fogadtatott. 

Következnek a' pestiek indítványai 37 — 42ig: 
37) Miután az 1844-ki egyetemes gyűlés egy 

előleges középponti iskolai választmányt már ki-
nevezett , és e' választmány működését már meg 
is kezdte, — kérdés esik: mik volnának tulajdon-
képen az iskolák teendői a' középponti iskolai vá-
lasztmánynak irányában, hogy neesak a' középpont 
legyen meg, hanem a' középpont felé törekvés is ? 
— Ez a' késmarki indítványnyal egészen össze-
vágván, azzal kapcsolatban adatott volt elő 's 
azzal együtt tárgyaltatolt is, megfejtését a" kés-
márkiban találván, a' meliyet újra meg újra aján-
lunk a' generál convent figyelmébe, miután, 
mint látszik, több iskolák ugyanazt óhajtják. 

38) Hogy iskoláink az elfogadott zay-ugró-
ezi iskolai rendszernek valódi életbeléptetését az 
egész közönség előtt tanúsíthassák; — hogy, mint 
nyilvános iskolák, egy új és nyilvános szólási or-
gánumot nyerjenek; hogy a' haza és azon szülék 
pártfogását és részvétét bírhassák, kik gyermekei-
ket oda küldeni szándékoznak 'sat. — ezen, 's több 
más okokból, indítványoz tatnak a' valamennyi tu-
dományos iskoláink által kiadandó évi programmok 
vagy iskolai évi hirlemények, a' mellyek egyszers-
mind az iskolák közti csereiratul és a1 középponti 
választmányhoz küldendő tudósitás-iratul is szol-
gálhatnának. (Erről többet olvashatni a' mult évi 



Prot. E g y h . 's Iskolai Lap 4 6 - i k számában.) — 
Kérdésbe hozatott: vájjon ki fogná e' hirlemények 
költségeit fedezni? és mondatott: vagy a 'gyüle-
kezet, a' mellyé az iskola; v. a' tanítók testülete, 
a* kiknek ez érdekökben fekszik; vagy a'tanulók, 
a" kik az év végén mindnyájan szüleik számára 
egy_egy hirlemény-példányt vehetnének; vagy a' 
középponti iskolai választmány szabna és gyűj-
tetne erre fundust, vagy végre egyes jó akarók 
és az iskolai ügyet 's ennek virágoztát pártfogo-
lók volnának egy pár, évenként kinvomadandó ív 
költségeinek fedezésére felszólítandók. — Mindez 
jegyzőkönyvileg ajánltatik. 

39) Segéd- és tiszteletbeli tanítók iskoláink-
szerte alkalmazlássanak. — Ezen indítvány mel-
lett az indítványozó iskola azt is megfejtette: kik? 
miként? és miből? de indítványa mégis kivihetlen-
nek találtatott. Ha ugyanis a' következő, itt csak 
a" legrövidebben elősorolandó módok közöl egy-
sem kivihető. Kik? segédtanítókul alkalmaztassa-
nak ott, a' hol lyceum van, az utolsó kétévü the-
olog-tanulók 5 a* hol lycealis tanoda nincs, ott a1 

netalán helyben tartózkodó magánynevelők; vagy 
még hivatal nélküli candidatusok, a' kik ellen 
panaszkodunk, hogy úgyis sokan vannak, tanítók 
pedig igen kevesen vannak. — Miként? ugy, 
hogy naponként csak egy-egy, legfelebb két órát 
tanítsanak és pedig szakrendszerileg egy tanul-
mányt több osztályon keresztül képviselve, — 
öllykor-ollykór, kivált az egy tanító alatti két-
éves osztályokban — vezetgessék az ifjabbak 
osztályát, a' midőn a* rendes az idösbeket oktat-
gatja és viszont, a* mi egynémelly tárgynál 
azon egy tanteremben is történhetik. — Miből ? 
azaz, miből fizetendők e' segédkedök? itt az in-
dítványozó több módokat adott elö: 1) ők élvez-
hessék ingyen a1 tápintézetet. 2) Bírjanak elsőbb 
séggel a* tansfegélydíjakrai ajánlásban. 3) A' né-
melly osztályok növendékeivel tartatni szokott 
privata lééZikék — a' mellyekért külön fizetés jár 
— nekik adassanak. 5) A'gyülekezetek is miu-
tán az ö iskolájuk felvirágoztán 's az ö gyerme-
kök értelmi és erkölcsi gyarapultán dolgozandnak 
a' segédek — valami kis fizetéssel segítsék meg 
ismét őket. 6) A' hol módja lenne, ott bizonyosan 
a1 rendes tanítók által is segíltetendnek. Igy pél-
dául szabad szállást adhatna netalán a' rendes-, 
vagy szabad asztalt a* segédnek. 7) Ezen ifjú ta-
nítók adhassanak — hahogy eléggé jártasok — 
rendkívüli leczkéket az új nyelvekből vagy neta-
lán gymnastikából, rajzból 'sat., a* mellyeknek a' 
mi intézeteinknél, e* kor kivánata szerint, hason-
lóképen taníttalniok és gyakoroltatniok kell, 's ezen 
leczkékért ők szedjék a' külön díjakat 'sat. — Itt 
csak akarni kell 's lesz mód. Ezeken felül, ruház-
zák még fel őket a* többi rendes tanítók, tiszte-
letbeli vagy rendkívüli tanítói czimmel, vagy ne-
veztessenek oktatói jelölteknek, *s mint ollyanok, 
tölthessenek, söt kívánatos, hogy töltsenek is — 

rendes pályájuk bevégezte ulán — még legalább 
is egy évet illy gyakorlati tanítóskodásban. Illyké-
pen képeznök leendő tanítóinkat, 's minden tanin-
tézet egy-egy tanítói seminarium leendvén, magi* 
nevelhetné magának a' legjobb tanítókat, kik kö-
zöl biztosabb leend azután a' választás, mint az 
eddigi választás-módok szerint. — Ezek rende-
zetével — a' hol különben elegendő a' tanterem 
— azonnal be lehet hozni vagy a' kétéves osz-
tályoknak egy-évesekrei megoszlását, vagy a* 
szaktanítási rendszert általában. 

40) Bemutatása a9 gymnasiumi növendékekre 
vonatkozó fenyíték-tervnek. — Ki lön merítve a* 
fegyelem-rendszer szerkesztésénél. 

41) Peslalozzi, korunk legnagyobb nevelőjé-
nek, Í846 jan. 12re esendő 100-ik születésnap-
jának emlékezete iskoláinkszerte ünnep eltelendő -
nek 's ez által, hálánk egy része, a' mellyel a? 
kül-f kivált németföld paedagogjainak tartozunk, 
lerovandónak; másfelől pedig a' közönség több 
nevelési munkásságra és valódialb nevelési is-
meretek szerzésére, elvekkeli ismerkedésre buz-
dítandó-, serkentendő- és vezérlendőnek indítvá-
nyoztatok. — Ajánltatott az elemi, falusi, városi 
és polgári iskoláknak, miután ezek köszönhetné-
nek legtöbbet az ünneplendö férfiúnak. 

42) Paedagogiai folyóirat kiadatása indítvá-
nyoztatott. — A' kivitel egyes vállalkozóktól 
reméltetik, különben kívánatos- és szükségesnek 
ismertetvén, pártoltatni fog. 

Szarvas következőket indítványozá: 
43) Miután polyglolt hazánk iskoláiban annyi 

különbféle új meg régi nyelveket tanulni kényte-
lenek vagyunk, 's ezen nyelveknek műszavai 's fő 
logikai kategóriái egymással — mi a9 tanulást fe-
lette könnyítené — mind meg egyeztethetők volná 
nak: indítványoztatik tanegyeztető (harmonistikai) 
nyelvtannak többek közremunkálása által eszköz-
lendő szerkesztése. — Kívánatos, a' kik hozzája 
értenek, álljanak össze, szerkesszék 's terjesszék 
elö a* majdan a* kézi-könyvekkel is foglalkozan-
dó középponti iskolai választmánynak. 

44) Tanítóinkat gyakorlatilag készítsük elő. 
— Ki van merí've a139-ik indítványban, a' mely-
lyel összevág. 

45) Bővíttessék a* humanitási osztályban a* 
szónoktan előadása, előkészítő rövidke logikával. 
— A' mennyiben a' rhetorikához tartozik *s az 
egész szónok-köllészi osztály a* philosophiainak 
előkészítője, annyiban ajánltatik az indítvány az 
illető osztály oktatóinak. 

46 ) A9 leendő oktatók vizsgáltassanak meg 
9s legyenek a* vizsgálat után oktatói jelöltek. — 
A' 39-ik pont alatt ki van merítve. Különben 
ohajtásképen kimondatott még, miként jó volna, 
ha a' felállítandó középponti isk. választmány 
venné magára a' leendő oktatói jelöltek 's ez által 
leendő oktatók vizsgáitatását is. 

47) A' helybeli iskolai törvények küldessenek 



— Szükségtelen már, miután általános fegye 
lemrendszer dolgoztatván k i , ennek elveire kell 
alapulniok a' netalán még helybelileg szerkesz-
tendő special törvényeknek is. 

Eperjes indítványai: 
48) Az iskolabóli relegatio és eliminatio, men-

nyiben áll még? határoztassék meg. — Felelt 
erre a' fegyelem-rendszer. 

49 ) Hetenként tarlassék iskolai vagy inbdbb 
oktatói szék, a' mellynek tagjai — az igazgató elnök-
lete alatt — valamennyi, mind gymnasiumi, mind 
lyceumi oktatók legyenek,az önálló gymnasiumoknál 
ismét, a' polgári, elemi és leányoktatók is. Ha 
fenyitéki eset fordult elő, az itt intéztessék el; 
ha bíráskodnia nem kell á széknek, — akkor 
változzék át csupán tanakodó,- eszmecserélő, ta-
pasztalásokat közlő, könyveket ismertető 's a' t 
gyűléssé. — Pártoltatik és minden iskolába beho-
zatni rendeltetik. 

50) Miután a? tanulók már valamennyi isko-
lákban magyarul tanulnak, 's így azok is, á kik 
az úrasztalához előkészíttetnek: nem volna-e ez-
zel megegyezőleg következetes, hogy az úrvacso-
rájának kiszolgáltatása, tanuló ifjúság számára, 
magyar nyelven történnék mindenütt? — Itt in-
tézkedni a* helybeli egyház-gyülekezeti viszo-
nyok szerint, mert mégis csak kívánatos, hogy az 
ifjúság is az egész gyülekezettel járuljon a' sze-
retet asztalához. 

Közben-közben még több indítványok, kér-
dések és javaslatok is tétettek, így p. o. a' val-
lásos nevelésre nézve: Imádkoznak-e a' mi taní-
tóink az iskolákban, vagy imádkoztatnak? miként 
történik ez ott , a' hol a' tanítók szaktanrend-
szerileg az órákban egymást felváltják ? nem 
volna-e üdvös 's nem mozdítaná-e a' vallásos 
nevelést elő, ha az ifjúság számára külön isteni 
tisztelet rendeztetnék? Végre egy közindílvány 
mondatott még k i , valamennyi küldöttek által 's 
így valamennyi által pártoltatván is , kérendő 
prot könyvnyomdai szabadalom iránt. 

A' hosszú és végül az idő rövidsége miatt már 
nagyon siettetett tanácskozásoknak iliyképeni be-
végeztetése főfelügyelő elnök ö mgának tudtára 
adatván, következett az ö jelenlétében, már esti 
csaknem 9-órakor , a* végzések egymásutáni 
felolvasása és hitelesítése, a' mellyek több pél-
dányokban lemásoltatni és a' mennyire lehet, 
még az egyetemes gyűlést megelőzőleg az illető 
testületekhez szétküldetni határoztattak. E' terhet 
is, mint más sok terheket, — hazánk, iskoláink 
's egész protestantismusunk jováért — főfelü-
gyelő ur, kinek becses arczképét a' búcsúzás per-
czében valamennyi tanítók emlékjelül nyerék — 
a' maga vállaira vévén: igy — a' volt tanácsko-
zási elnöknek a' mgos gróf iránt hála és üdvszó-
zat nyivánításával, a' melly hálát és üdvkivána-
tokat valamennyieknek telt keble viszhangoztatá, 
be lön rekesztve az 1845-k i , a' maga nemében 

második zay-ugróczi oktatói közgyűlés. Hol 
tarlatandnak esztendőre a' kerületi oktatói gyű-
lések , előkészítendők egy majd későbben ismét 
tartandó közoktatói gyűlést: az iránt a* kerüle-
tek részint már megegyeztek, részint pedig még 
értekezhetnek e' Lapok utján. 

Dr. T a v a s y L a j o s . 

A' k!s-lio«itÍ elemi iskolatanítók 
gyűlése. 

Még 1786. évben, tek. 's n. t. esperességünk 
kegyes határzata következtében, alakult kebelünk-
ben egy tanítói társulat, melly azóta többször, 
különféle helyeken larthatá gyűléseit; e* f. óv jul. 
3-kán pedig a' r.-brezói ev. egyházat tüze ki ta-
nácskozási gyülhelyéül. — Az elnöki széket, a ' 
tanítók bizalmas meghívására, n. t. Kolbenheyer 
Mihály föesperes, és t. malatinai Malatinszky László 
tbiró urak foglalák el, 's egy buzgó ima elmon-
dása és a' gyűlés okai 's czéljának a' társulat 
jegyzője által történt előadása után, lelkes magyar 
beszéddel üdvözlé n.t. föesperes urunk a* tanító-
kat, 's nyitá meg a' gyűlést. — Örömmel hallók, 
mikép az érdemdús 's általánosan tisztelt férfiú 
minket a' lelkészek iránti bizalomra, egyetértésre, 
's az egyházi jólétnek egyakarattali munkálása *s 
gyarapítására felszólított, mondván: „hogy sem-
mi sem biztosíthatja jobban hivatalos helyzetünket, 
semmi sem állíthatja szilárdabb alapra külső 's 
belső lételünket, mint a' pap 's tanítóközti barát-
ságos viszonynak állandó fentartása; mert mind 
papok, mind tanítók, egy csolnakon evezvén, csu-
pán és egyedül békés közmunkálás által felelhet-
nek meg hivatásuknak; csupán az által óhatják 
meg magokat sok szükségtelen súrlódás- 's nyo -
masztó kedvetlenségektől, mellyeknek már a* nél-
kül is, mind papi, mind tanítói hivatal, eléggé k i -
van tétetve." — A' mindenható úr Isten ad ja , 
hogy ezen áldott 's tiszta szívből eredő szavak, 
mint maga a'tisztes férfiú mondá, ne hangozzanak 
el a' pusztában, hanem gazdagon gyümölcsözze-
nek, valódi jóllétünk előmozdítására!!! — A' lel-
kes beszéd bevégezte után a' következendő tár-
gyak vétettek föl: 

1) Noha társulatunk mindenkoron az espe-
rességi hatóságot ismeré 's tiszteié felsőbb tör-
vényszékének, és soha statust Ín statu alakítani, 
vagyis a' t. papságtól elszakadni nem akart: még 
is a' fenidézett esp. k. határzat 's a' régi bevett 
szokás következtében, boldogul elhunyt, néhai t. 
Regulyi János társulatunk érdemes elöljárója he-
lyébe, szavazattöbbségével választánk ismét egy 
férfiút körünkből, ki az ö helyét betöltse, t. i. 
Szlopovszky György, klenóczi érdemdús tanító urat. 
— 2) Özvegy 's árva, részint tanítók által, r é -
szint kegyes pártfogók 's jóltevök adományaiból 
összetett's megalapított, máris jelenleg 1000 vft, 
tökéből álló pénztárunkat, mellynek lelkes 's f á -



radhatlan tárnoka — Schvehla Sámuel, ráhói é r -
demdús tanító, — még tökéletesebben elrendezni 
kívánván, fölszólíttattak mindnyájan, különösen az 
ifjabbak, — kik még a' pénztár szaporításához 
semmivel sem járultak, és kik a' pénztár jótékony-
ságában részesülni, 1s közönségesen gyámolatla-
nul hagyott özvegyeik- *s árváikat biztosítani va-
lamennyire akarják: fizessék ki a' reájok méltán 
rovatott pénzbeli csekély illetményt; — különben, 
az még 1840. év 25. nov. Ráhón tartatott köz-
gyűlésünk világos határzatánál fogva, alapítvá-
nyunkra többé szert nem tehetnek. — 3 ) Magyar 
olvasó-társulatunkra nézve, mellynek buzgó ala-
pítója, könyvtárnoka 's igazgatója t. cz. Lehotkai 
Gábor r. bányai tanító, több hiányok 's hátrama-
radások napfényre jővén, fölszólíttattak annak é r -
demes tagai: hogy kötelességöknek e' részben is 
serényen megfelelni igyekezzenek, nehogy a' 
szükséges jelenkori haladásban hátramaradni kény-
teleníttessünk. — 'S e' három pontok különösen ki-
vált, lehető 's tehetségünkhez képesti meghányása 
's elrendezése után — miután, a' t. cz. elnökség-
nek lelkes közmunkálása miatt, illő hála köszö-
net szavaztatott volna, — a' gyűlés eloszlott. — 
Közli a* társulat meghagyásából, 

H o z n é k L a j o s , 
ugyanazon társulat jegyzője. 

B e l f ö l d i k ö z l e m é n y e k : 

Pap választás) 1 onyobányán. Lo-
nyobányai evang. gyülekezet, néhai tiszt. Gaber 
Sámuel — kinek haláláról e' Lapok már megem-
lékezének — helyébe tiszt. Lőrinesik Sámuel 
urat, késmárki főiskola eddigi jeles tudományu és 
szorgalmú híttanárát, szokott próbatételi szónok-
lata következtében, rendes lelkipásztorául közmeg-
egyezéssel választotta. Bő áldás égből a' derék 
férfiúnak — kin az emberidvezitő, Luk. 4, 24. 
foglalt állításának ép az ellenkezője olly kitünőleg 
beteljesedék — papi működéseire! Z. D. 

Hivatalos levelezés halottal! Ke-
menes-alatt az ev. esperes f. évi május 26-kán 
meghalálozván, a' dunántúli superintendens úr, 
hivatalos leveleit postán azóta is, junius és julius 
folytában ,mindenkor a* megholtnak irta és czí-
mezte. „De talán nem jelentetett fel neki az es-
peresnek elhalása?" — gondolja az olvasó. Sőt 
hamar a1 halálos eset után, és pedig maga az es-
peresi felügyelő űr által. Melly feljelentésre mél-
tán lehetett volna várnunk, hogy az esperesi üres-
ség idején, annak élő világi elnök-társához, az 
esperesi felügyelőhöz, írassanak minden hivatalos 
levelek, bizományok és köröztetendők. Azonban 
a1 levelek csak folyton folyvást „Nagytiszteletű 

Magasy Dávid urnák" *stb. szóltak; és az élő j e -
les felügyelőnek csak egy sornyi NB. szólt a' czí-
men: „a* Tekintetes esp. felügyelő V. J. űr által 
felbontandó." Ezen eljárás esperesi gyűlésünkön 
julius 23-kán botrányosan felötlött; és különféle 
magyarázatokra szolgált alkalmul, hogy honnét 
eredhetne ez a' modor,—'s mi lehet okozója? J ö -
vendőre ez eljárás ellen jegyzőkönyvileg óvás 
tétetett; egyébiránt ez egyházkormányzási anti-
protestans tünemény is , a1 más többek sorában, 
lepellel befödöztetett. Y. 

Szépen vagyunk! — Halljuk, mi 
az! A' XIXdik századnak csaknem felében, 
azaz, csak igen kevéssel ezelőtt, Pesthez, a* 
honi műveltség napjához közel, P—i nevü prot. 
faluban, F. A. rilka-jelességü magyar prot. fö l -
desasszony családa körében meghalt J. G. r. kath. 
árva 's édes gyermek, — testvérkép tartott kis-
asszony. A' derék úri nő azonnal tudtára adja a* 
szomszéd ü—i plébános urnák a'gyász hírt, azon 
jámbor,jogszerü's keresztyéni kérelemmel, hogy, 
mikép az elszenderültnek haldoklásában legfor-
róbb ohajtata volt, a' halálban is egyesülni jólte-
vöivel, vagy legalább közel lenni hozzájok: ugy 
ő is szeretné, ha tetemei családi sírboltjába tétet-
nének I — A' tiszt, úr azt válaszolá, hogy sem a* 
temető, sem a' sírbolt beszentelve nem levén, a* 
kérelmet nem teljesítheti. Tehát szentelje be a* 
tiszt, úr, tudata egész megnyugodással a' külső-
ségeken fölülemelkedett űri nő. — A' tiszt, úr 
nem hivén, hogy illy feleletet nyer, más okokkal 
állt elő, mellyeknél fogva a' r. kath. kisasszonyt 
a1 helybeli prot. temetőbe semmi esetre nem te -
metheti, többek közt, mert a'püspök azt meg 
nem engedi, 's ha ez történnék, igen rosz neven 
venné. — Fájdalommal vevé az egész úri család 
az utolsó vétót, 's kétszeresen megsebzett szívvel 
kiséré a" szeretett családtagot az ü—i római 
kath. temetőbe, 's így a' p—i protest. temető, — 
daczára a' haldokló utolsó 's egyetlen óhajtása, a* 
t. gyám-család szíves beleegyezése, a' hely szí-
nének Pesthezi közelsége, aT XlX-dik század, az 
emberi szív 's józan-ész sugallata 's a' keresztyén 
vallás kivánatának — nem fogadhatá keblébe a" 
jámbort. 

Meghallotta már legalább egy kis világ, mit 
mondani akarék, *s hiszem, velem együtt, fej-csó-
válva néz az ü—i plébános úr szemébe, fájdal-
masan igy sóhajtván : Bizony szépen vagyunkl 

E g y t anú . 

* ) E' s zomorú- já té ibó l a' v — i püspök ö n.mgát te l jes 
meggyőződéssel kivéve, benne az igen tisztelt úri nflty 

i eényfe len nézetem szer int , túl j ó l , vagy g y e n g é n ; a* 
p — i prot. le lkész urat, sehogy vagy fé lénken; az ű — i 
plébános urat, vakbuzgón szerepeiteknek mondhatni. 

K. 
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Patronatus a9 pr. egyházban, figye-
lemmel magyar prot. egyházunkra. 

A' patronatusróli gondolatot, melly, mióta egy-
házunk lényege felöl eszmélni kezdek, mindun-
talan izeg-mozog fejemben, újra felébresztette 
bennem gyűlésünk egyik jelenete, miszerint egy 
véletlenül megürült egyházba a' gyűlésen jelen-
volt négy földesurak, hárman egyszersmind egy-
házi ülnökök, rögtön a' hely szinén papot akartak 
híni, az egyház tudta és akarata nélkül, mint ki-
fejeztetett, azon az okon, mert különben is az ö 
őseik ajándékozták az egyház birtokában levő 
földeket, mellyek legnagyobb részét teszik a'papi 
jövedelemnek; és így csak illusio az, hogy az 
egyházat is meg kell kérdezni, az egyház úgysem 
választ a' patronatus ellenére. Dicsőség nekik 
érette! a' csomót azok oldták meg, kik megkötöt-
ték; az egyház meg fog kérdeztetni, — a' nehéz-
ség eloszlott. Gondolám magamban : nem is erre 
az esetre, de általánosságban ismét ki kell mon-
dani , hogy patronatus a' prot. egyházban nincs, 
nem lehet. — Tehát 

Patronatus a' prot. egyházban nincs, nem le-
het. Nem lehet egyházalkotmánylag, nem lehet 
jog szerint, nincs tényleg. A' patronatust fogal-
mazni nem szükség, mert azt, ugy a' mint van, 's 
a' mint nem kellene lenni, mindnyájan értjük. 

A' prot, egyházalkotmánynak presbyteri elve-
ken kell épülni. E' nélkül lehetnek prot. doctrinái 
valamelly egyháznak, de igaz prot. egyházalkot-
mánya nem lehet. Már pedig a' presbyteri igaz-
gatási rendszer demokratiai elveken 's elemeken 
nyugoszik,— az aristokratiának némih alvány szinét 
csak azért vette fe l , mert a' tiszta demokratiai 
alakot a' közigazgatás minden ágain keresztül 
vinni gyakorlatilaglehetetlen; a' demokratiai alap 
azért alakúi képviseletté, mert az egész egyházi 
tömeg értelmének öszpontosítása másképen lehe-

tetlen : de a' melly rendszer mellett minden, ki 
terheket visel, jogokat is bir. Hol az egyes egyhá-
zak teljesen önállók, függetlenek, — belügyeikben 
saját választoltaik által kormányoztatnak,—a' fon-
tosabb dolgokba tagjai személy szerint befolynak, 
külügyeikben egyes egyházak szava, értelme ós 
akarata közvetlen vagy közvetve választottaik által 
képviseltetik,fel egész a'legföbb törvényszékig; hol 
a' törvénynyé emelt kánonok, mint az egyetemes 
egyház értelmének és akaratának kifolyása, lép-
nek életbe: ott a' demokratiai elem teljesen meg-
van. Rendszerezett, békés demokratiai elem teszi 
tehát a' presbyteri igazgatásirendszer alapját; erre 
törekszünk miis, — van is magyar pr. egyházunk-
ban e' rendszernek sok vonása, csakhogy nálunk 
mindjárt az első alap hiányzik ,,et qui in limine se 
tetigit, tota in domo claudicat." — Már illy bé-
kés,jogegyenlőségen épült alkotmányban mit k e -
resne a' fenhangoskodó patronatus? megférhet-e 
ez azzal? megállhat-e a' közigazgatásnak akár-
mellyik stádiumán? A' holt-élö budai ugyan, melly-
hez mi tiszáninneniek magunkat alkalmazzuk, a' 
„rectores ecclesiarum" közé számítja a' patronu-
sokat , de olly határzatlanul, hogy quia multum 
dicit, nihil dicit. Nem is tapasztaljuk, hogy e g y -
házalkotmányunk bárkinek is megengedné a' pa-
tronusi jogokat törvényszerüleg gyakorolni; sőt 
ha egy hatalmas most így szólna: „íme én vala-
melly egyházról minden terheket leveszek és 
magamra ruházok, templomot építtetek, javíttatok, 
egyházi szolgákat fizetek, iskoláról gondoskodom 
'stb.; de viszont magamra ruházom azon jogot is, 
hogy az egyház ügyeibe rajtam kivül senki ne 
avatkozzék, egyházi szolgákat híhassak, azokat 
szabad kényem szerint elbocsáthassam" 'stb: — én 
azt hiszem, ez ajánlatot egyházalkotmányunk hatá-
rozottan visszautasítná; hiszem pedig azért, mert 
meg nem foghatom, miként illeszthetné gépeze-
tébe ez ecclesiastica caro putativát. — Tehát az 
igaz prot. egyházalkotmány presbyteri elveken 
épül, a' presbyteri rendszer demokratiai elveken 
's elemeken nyugoszik; 's mivel ezzel a' patro-
natus általánosságban is merőben ellenkezik: 
hagyjuk ki még nevét is egyházigazgatási rend-
szerünkből. -



Jog szerint sem lehet patronatus magyar prot. 
egyházunkban. Jogokat én csak ugy bírhatok, ha 
azokat vettem,szerzettem,érdemeltem,—ha egye-
sek vagy társaság — itt péld. egyház — rám ru-
házták. Már kérdem, kire ruházta egyházunk, 
hogy pa'.ronusi jogokat gyakoroljon, csali a' leg-
parányibb egyház ellenében is ? Jegyezzük meg, 
hogy közelebbi időkről szólunk; mert a' refor-
inationák első és második százada kivételül te-
kinthető. Akkor a' hatalmasok — áldás poraikra! — 
maguk vitték elöl a' fáklyát, 's utánuk az erszény 
sem hiányzott, — az egyházakat, ugy szólván, 
teremtették, a' patronusi jogokat és kötelessége-
ket tettleg gyakorolták, de nem abban az érte-
lemben, mellyben ma, némellyek gyakorolni kí-
vánnák, hanom, mint ollyanok, jogaikat leginkább 
csak a' lelkész-hívásra terjeszték ki , az egyház 
belügyei elrendezését pedig az esperességekre 
bizták. Akkor a' hatalmasok udvarai voltak az 
egyházak, ök maguk minden mindenben,—tekin-
tetűkkel az egyh. külügyeit majdnem egyedül in-
tézték és védelmezték, —a' várak olly viszonyban 
álltak a' magyar protestantismushoz, minőben a' 
kolostorok a' középkorban a' tudományossághoz. 
De lefolyván az 1674-ben tartatott pozsonyi gyű-
lés utáni szomorú időköz, mihelyt egyházunk ma-
gát organisalni kezdte és külviszonyai is megha-
tároztattak: azóta — kivált felriasztatva az 1734-
ki erőszakos események által — eröködik sen-
kinek meg nem engedni, hogy irányában felsöbb-
ségi jogokkal birjon, — jelesen, olly felsöbbségi 
jogokkal, mellyek aristokratiai színt viselnének és 
születésen épülnének; eröködnie is kell, ha csak 
presbyteri elvéhez hü maradni 's magát megta-
gadni nem akarja. Azonban a' XVII-dik század 
végével a' patronatus történetileg is megszűnt. 
Mit e' részben világi uraink magukhoz ragadtak, 
az valóságos ragadomány. Igaz prot. egyházban 
más suprematia nern lehet, mint az értelmiségé, 
— ettől nincs mit félni, ezt óhajtjuk is. Itt ugyan 
érzékeny húrt pengetünk, mert tagadhatlan, hogy 
iskoláink, jótevő-intézeteink nagy-részben magas-
rendű jótevőknek segélyforrásaikból veszik táp-
nedvöket, — az egyh. fentartására, egyházi épüle-
tekre sok ihletett lelkűek bökezüleg adakoztak, 
adakoznak ma is: és így ezek méltán némi fel-
söbbségi jogokat látszanak követelhetni. — Igen, 
de lépjen csak életbe a'mindenfelől pengetett kö-
zös teherviselési elv, mi egyedül igazságos: majd 
meglátjuk, ha nagy része azoknak, kik most tá-
bornoki rangot követelnek, a' becsületes közle-
gényi helyen is megállhat-e!? Vegyünk egy köz-
rendű családos apát, kinek négy nős fia fizeti az 
ágybért , ezeknek ugyanannyi vagy még több 
gyermekeik járnak 's fizetnek az iskolába, — ha 
még ezenkívül az ősz nagyapa a' gondnoki ter-
hes hivatalt is viseli, 's a' szegény egyháznak 
született mesterembere díj nélkül, az egyház min-
den terheit, még a' kézi Itül- és belmunkákban is, 

fiaival együtt viseli; vegyük mindezt készpénzül 
vagy kamatul: vájjon az így magában, gyerme-
keiben és unokáiban terhelt becsületes ősz cura-
tor nem fizet-e annyit, mennyit tesz akármellyik 
patronusnak évenkénti adománya, vagy az egyház 
javára adományozott főidének haszna? Bizony 
bizony mondom, e' szegény többet adott, mint a ; 

gazdag, mert mindenét odaadta. Még is — mel-
lesleg mondva — mi csak snnyira sem mehetünk, 
hogy szegény gondnokainkon az adóban valamit 
könnyíthetnénk, 's ha szólunk, ugyanezen urak 
mondják: Jaj, barátom! közteherviselés. — De 
mellőzzük mindezt, a' mit pedig csekélységnek 
venni épen nem lehet; tegyük fel, hogy a' patró-
nus urak valóban több terhet viselnek, többet ad-
nak, mint mennyit tartoznának is: vájjon az alatt 
a' feltétel alatt adják-e, hogy több jogokat is bír-
janak, mint az úgynevezett egyházi köztagok? 
megteszik-e a' bilaterale pactum-ot, hogy adnak, 
de vegyenek is? Én illyen kötést a'gyakorlatban 
nem tudok, el sem is fogadnók. 

Tekintve a1 jelent, nincs patronatus tényleg. 
Ugy-e kiáltó ellenmondással szállunk szembe? 
Mert tény az, hogy világi uraink túlnyomó elemet 
képeznek egyházi ügyeink kormányzatában: tény 
az, hogy nem is olly magaska egyházi oligarchák 
népes egyházak törvényes jogának fölébe állnak, 
's személyöket az egyházi ügyekben sokszor au-
tokratákul tolják fel, — 's mindezt azért, mert 
földesúri, szerintök: patronusi szerepet viselnek. 
Erre röviden csak azt mondhatnók: hogy illyesva-
lami bitoroltatik, —• igenis, bitoroltatik. Az észjog 
fogalma szerint jog és kötelesség egymástól el-
válhatlanok, 's miután az utósót nem teljesítik, az 
elsővel nem bírhatnak. Tisztelet a' nemes kivé-
teleknek! a' patronuskodás nálunk abban áll, hogy 
azok, kik maguknak kegyúri rangot 's tekintélyt 
követelnek, az egyház javára semmit, de semmit 
in rerum natura nem fizetnek: hanem midőn egy-
házi szolgákat, e.megyei vagy kerületi tisztvise-

; löket — bár mondhatnók: képviselőket — kell vá-
lasztani: akkor patronusi jogukkal előállnak, széles, 
hosszú és bozontos szemölddel imponálnak, és 
ha kívánságuk nem teljesül, megharagusznak, f e -
nyegetőznek, hogy az egyháztól minden kegyö-
ket megvonják, azaz, ott lesznek, a' hol voltak. 
Hogy ez nem patronatus, hogy az valóban 's 
tényleg nincs i s , mindenki látja. Ezt egyházunk 
ekkorig nem annyira eltűrte, mint ignorálta; el-
nézni nem is szabad, de ignorálni is bűn. 

Egyszerű kérelmem ez: ha mi egyházalkot-
mányunkat lassan és fokonként a' presbyteri 
igazgatási rendszerre akarjuk felépíteni,—ha épen 
most mindenfelől képviselet sürgettetik; miután 

jez elvekkel a'patronatus egyházalkotmányi szem-
pontból általánosságban is ellenkezik; miután pa-

jtronatus nálunk jog szerint sem lehet, tényleg 
sincs: ne hadonázzunk, ne markolgassuk az á r -
nyékot; vegyüljünk mindnyájan, kicsinyek és na-



gyok, a1 rendes, munkás egyháztagok közé, —majd 
választunk mi főket, csak a' tagok legyenek épek! 

F e l f ö l d i . 

Eeform-kértlé§efe. 
(Gömöri ref. e g y h á z m e g y e megbízott választmányának mun-

kálata.) 

Presbyteri rendszer. A' népképviseleti rend-
szer eszméje mint fényes hajnalcsillag ragyog a' 
protestantismus egén, annak közöttünk is egykor 
életbe léptetése fölszámithatlan áldásoknak leend 
kútforrása, az által ama szív mélyéről fakadott 
elv „semmit rólunk nélkülünk" teljesedést nyer , 
az által az annyit hervadozott 's hányatott ref. 
egyház boldogsága fölviruland: de minthogy an-
nak életbe-léptetése egyházmegyénk körén túl-
esik, állományt állományban létesíteni nem lehet-
vén, minthogy a'század szellemével karöltve ha-
ladható egyházi törvényeink nincsenek, 's igaz-
gatásunk alapja nem erős kősziklára, de ingatag 
fövényre van letéve: egyező szívvel és lélekkel 
zsinattartás után esdeklünk, melly hitünk *s remé-
nyünk szerint a' borút derűre változtatandja 's a' 
protestantismus egéről a' szép napot leáldozni 
nem engedendi. 

Vándorgyűlés. Protestáns ref. egyházunk je -
len proteuszi alakában hasonlít a' vándor-mada-
rakhoz, mellyek az ősz borúin és tavasz virányin 
minduntalan változtatva lakhelyüket, kiábrázolják 
gyüléskedésí rendszerünk éktelen alakját. Vajha 
a' kor vezető lelke biztos révpartra vezetne ben-
nünket vándor-rendszerünk zátonyaiból: e' végre, 
sok tanakodás után, legczélszerübbnek találta a' 
biztosság, r.-szombati és pelsöczi egyházakat 
megkeresni az iránt, hogy szíveskednének egy-
mást fölváltva, állandóan gyűlésünknek, bizonyos 
meghatározandó fizetés mellett, helyet engedni 's 
ennek kieszközlése végett a' nevezett egyházak 
lelkészei bízattak meg. 

Káplánok sorsa és censura. Az annyira 
megszaporodott káplánok szomorú sorsában szi-
ves részvéttel osztozkodván a' választmány, 's 
egyszersmind sokakra nézve az elcsüggedéssel 
határos, kellemetlen helyzetökön segítni óhajtván: 
kívánatosnak véli a1 n. tiszt, e.megye által el-
határoztatni, hogy senki semmiféle szín és prae-
textus alatt exmissióra ne bocsáttassék, — ha bár 
censurája elfogadtatík is, — míg helyes okokkal 
be nem bizonyíttatik, hogy facultása elmulhatat-
lanul szükséges. Azokat pedig, kik egyszer káp-
lánt kérnek az egyházi megyétől, — kivévén a' 
betegség esetét — rendszerint káplán tartására 
óhajtja köteleztetendőknek. 

A' mi pedig a' censurát illeti, a' többször 
megállapított modor szerint, a' közönség színe 
előtt hajtassék végre mindenkor, ürügyül nem 
szolgálván az idő kímélése, mert elég idő lesz, 
csak a' gyűlés a' kihirdetett órára pontosan össze-

üljön. A' megvizsgáltatás olly kímélni nem tudó 
szigorral történjék, minőt a' papi szent és fontos 
hivatalrai fölvétetés igényel, mindenféle papi tu-
dományokból. 

Iskola-látogatás. Az iskolák levén a' társa-
ságnak legszentebb és leghasznosabb intézetei, 
mint a' mellyekben formáltatnak a' hon javára 
fölserdülő oszlop-férfiak, a' hűséges alattvalók és 
engedelmes jobbágyok: az azokra való gondo-
sabb felügyelést a' szerint kívánná a' biztosság 
érvényesbíteni, hogy minden egyház saját lelké-
szén kívül, a' szomszéd lelkész is állandó látoga-
tója lenne a' szomszéd iskolának, ki egy évben 
saját tetszése szerint háromszór vagy négyszer is 
megvizsgálná az ö intése, kérése 's buzgó törek-
vése által virágzó állapotra jutandó iskolát, min-
den taxa nélkül; az eddigi gyakorlatba volt isko-
lalátogatói hivatalt a' kanonika visitátióra vélvén 
átruháztatandónak. 

Liturgia. Széles magyarhoni prot. ref. egyhá-
zunkban közönséges panasz gyanánt tapasztal-
tatván az, hogy a' lelki-pásztornak calhedrai ta -
nításokon kivüii foglalatosságaiban megkívántató 
liturgiák nem a' mai kor szellemében iratvák, 's 
nem a' nép sükségeihez alkalmaztatvák: fölszólí-
tandónak véli a' biztosság a' főtiszt, e.h. kerü-
letet czéiszerübb 's a' század igényei szerint 
idomított agendák irattatásuk végett. 

Esketés. Sok helyeken, különösen a' közne-
mesi rend, kiváltságos jogai közé számítván azt, 
hogy házasulandó feleit saját házánál eskettesse; 
e' szokás a' vallás szentségével meg nem egyez-
tethető levén, a ' lakadalmas háznál megtörténni 
szokott botrányok miatt: óhajtja a' választmány, 
hogy elsőben a' lelkészek, minden erötetés nélkül 
igyekezzenek oda bírni a' népet, hogy ezen illet-
len szokástól elálljanak; ha pedig ez nem sike-
rülne , akkor a' főtiszt, e.h.kerület kérettetnék 
meg ennek eltörlésére. 

Délutáni papszó. A' szent széki beszédeknek 
kiváltképeni czélja a' lelki épület, a' melly csak 
ugy érettetik e l , ha az azokat hallgatók komoly 
figyelemmel függenek a' beszélő ajkain, minden 
onnan lereppenö szent szót szivökbe rej tvén; 
minthogy pedig olly sokak azok az úr házában 
reggel is , de kivált dél-est, kik csak testökre 
nézve vannak jelen, leikök pedig távol mereng,— 
kikre sikeretlen a' papszó, mert szívekben érze-
lem csirája nem fakad, 's fejőkben mennyei fény 
nem derül: óhajtható dolog, hogy a' dél-esti pre-
dikátzió megszüntetvén, helyébe üdvösebb 's épí-
tésre alkalmasb papi szolgálat hozattatnék be. 

Keresztség. Keresztyén vallásunknak leglé-
nyegesebb factora a5 keresztség vallási és politikai 
tekintetben is: méltányos azért,hogy nagyobb ünne-
pélyességgel hajtassék végre;méltányos,hogy azon 
közönbösség, mellynélfogva sokszor a' kereszt-
szülék a' keresztelés alkalmakor meg sem jelennek, 
— elháríttassék, mert nekik ugy is mint tanúknak, 



ugy is mint fogadást-tevöknek, vallásunk elve 
szerint — szükséges megjelenniök: óhajtható 
azért, hogy e1 lényeges tárgyra nézve is, figyel-
mét a' nagyt. e.h.megyei közönség kiterjeszteni 
méltóztassék. 

Egyházi fegyelem Minden társaság, melly 
nem hallgat a' jó rendnek Istenére, elpusztúl, — 
minden nép, melly a* törvény lelkétől áthatva 
nincsen, elfajul és felkél elébb-utóbb ellene a' 
fejetlenség boszúálló géniusza, 's kitörli a' né-
pek és nemzetségek sorából; a' jó rend lel-
ke , a' törvény 's az az iránti lelkiösmiretes tisz-
telet és engedelmesség tehát egyedül az, melly 
a' társaságot 's a' népet mindazoktól megőrzi 's 
az elébe tűzött tökéletesedés szent országába be-
zérli. Ennek meggondolása teszi szükségessé az 
egyházi társaságban is a' jó rendet, vallásos tör-
vényeket, vagy egyházi fegyelmet. A' melly nép 
ezt ki akarja küszöbölni kebeléből, hasonló volna 
az ollyan emberhez, a1 ki hogy testi és állati 
ösztöneinek annál bátrabban feláldozhassa ártat-
lanságát, ki akarná magából irtani lelkiösme-
retét. Hogy tehát az indifferentismus, vallás-
talanság , erkölcstelenség, melly fölemelt fővel 
kezd járni a' társaságban, meggátoltathassák: üd-
vösnek látná a1 választmány, hogy az egyházi fe-
gyelem szilárdíttassék 's meghatároztassék, hogy 
ha a' vallástalan 's megátalkodott erkölcstelen 
egyén az illető consistorium állal teljességgel 
meg nem javíttathatik: a' n. tiszt. e.h.megye á l -
tal a' vallásos társaság kebeléből ki fog zárattat-
ni, 's kirekesztése saját egyházában, s mindaz 
egész egyházi megyében kihirdettetendik. 

Authenticatio. Hogy a' megyei gyűlés által 
hozatott végzések és határozatok,mindjárt a' gyűlés 
végével, hitelesíttessenek, kívánja a1 jó rend, a' 
vármegyei gyakorlat 's azon fájdalmas tapasz-
talat, hogy szokszor nem ugy iratnak be a' jegy-
zőkönyvbe a' végzések , mint a' hogy hozattak: 
szíves óhajtása tehát az a1 választmánynak, hogy 
a' hitelesítés mindjárt a ' gyűlés végével megtör-
ténjék, — valamint az i s , hogy ezután mind a' 
látogatói, mind a' gyűlési jegyzökönyvek tisztán 
leíratva mind a1 két elnökkel közöltessenek. Töb-
bire mély tisztelettel vagyunk, Pelsöcz 28. mart. 
1845. a' nagytiszt, egyházmegyének alázatos 
szolgái Ragályi Pál e.m. gondnok, Terhes Sá-
muel ülnök, Bornemisza István ülnök, Szombathy 
József, Dapsi Pál biztos, Szentpéteri Sám. biztos. 
— Jegyzette Szabó Sámuel, választmányi jegyző. 

Vázlatok a' szatmári egyházmegye 
1 8 4 5 - i k év 8 - d i k apr. tartott hely-
osztó S O - i k maj . tartatott tavaszi 
közgyűlése Haöl*—négy felvonásban. 

Első felvonás. Conferentia estve apr. 7-kén. 
(A1 dolog történik 'stb.) 

Olvastattak az évi látogatásróli jegyzetek, 's 
köztök a' esaholezi azon súrlódás, melly a' — 15 

év óta templomot nem látott — főgondnok 's az 
egyház több minden tagjai közt keletkezett a' 
paphívás fölött: az első önfejétöl — az egyház 
ellenében — híván papot: az utóbbiak pedig — 
az elhalt lelkész özvegye 's árvái iránti keresz-
tyén részvétből — kegyelem-évet sürgetve, — 's 
e' legszentebb és sok hő keblektől pártolt ügy 
megbukott,—papelnöki legkimondatva, hogy sem-
mit sem tudunk ama jézusi szavakról: Irgalmas-
ságot akarok és nem áldozatot. 

Második felvonás. Helyosztás 8-kán d. e. 
Első jelenet. Ugyancsak a' esaholezi eset 

szőnyegre hozatván — mennyiben a' főgondnok 
tettét egyház-tanácsivá bérmálá — tárgyaltatott: 
vájjon a' paphívás- és törvény- 's illedelemszerü 
elbocsátás az egyház minden tagjait i l lesse-e? 
vagy, kizárólag, az egyháztanácsot? — 's a' köz-
véleménytől már teljesen kifejtett 's eldöntött elv 
ellenében, — komoly határozatba ment, 's mint 
illyen, közöltetett körlevelileg, hogy az említett 
jogok kizárólag az egyh.-tanácséi, az úgyneve-
zett néptömeg, minden honoratiorokkal, kereken 
kirekesztetvén. 

2-dik jelenet. Kik legyenek az egyh.-tanács 
tagjai? — A' mult 1844-dik helyosztó gyűlés — 
's épen ezért is óhajtanék közöltetését — a ' jegy-
zői hivatalt a' consistoriumokban általános hatá-
rozattal az iskolatanítóknak adá, a' pred. felügye-
lete alatt. Most pedig — 's dicséretes következe-
tességgel — egy-két pap magán-szavára — kik 
tán iskolatanítóik fényétöli homályosodást remeg-
nek — meghatároztatott: hogy az isk.-tanítóknak 
az egyháztanácsban helyök nincs 's nem lehet, 
sem hivataluknál, sem érdemöknél fogva, nehogy 
a' pap ellen érbelykedjenek: ellenben a' hadnagy 
és biró mindenkor és minden különbség nélkül 
született egyháztanácsos. 

3-dik jelenet. Egyik egyház, — T —va —, 
azon már rég keletkezett elvnél fogva, hogy az 
egyházak mentől tökélyesebben fedezhessék a' papi 
hivatalnokok szükségeit, 's melly a' nagyon gyön-
ge jövedelmű 's hívekben fogyatkozott egyházak 
apródonként'i leányosításával léptethetnék életbe 
— több idő óta nem rendes, hanem csak helyet-
tes papok kezeiből nyerve a' szentségek sáfárol-
tatását: — most — szokott szatmári következe-
tességgel—ismét rendes pappal szerencsésíttetett. 

4-dik jelenet. Szavazatok bontattak két vi-
lági 's egy avatott ülnökre, — 's mellőzve, hogy 
a" segédelnök úr botrányt-okozólag kele ki gyű-
lésben, és kivált azonkívül, amaz előtte bo-
csáthatlan bűnért, hogy a' világi tanácsnoki szé-
kek nem czélzata szerinti, gazdag, hanem a' sza-
bad-választók előtt szeretve tisztelt, kisebb-jöve-
delmü egyénekkel töltettek be: — előadatott a' 
szavazat-bontó küldöttség általa csécsei egyház-
tanácsnak az eddigi kormányrendszerrel becsú-
szott számos és tetemes visszaélések elleni pana-

de csak így 's eddig, felolvasás nélkül, — sza: 



's mivel félni lehete, hogy ezen nem igen édes 
pilulák majdan rosz étvágyat eszközlendenek 
az illy esetekben — lelkes Fáynkként — igen al 
kalmas segédóra kettőt ütött: bölcs elönézetbö 
az ülés eloszlatott ebédelni, kiki saját tarisznyá 
jóhoz. • 

Harmadik felvonás. A' eéécsei fölterjesztés 
olvasása 9-kén. 

Eredmény. — Sem olvastattak,— sem — any 
nyival inkább — tárgyaltattak ezek, 's a' kisari 
több ezerekben károsított egyház ügyei,—hanem 
hogy többek előtt vitattathassék (?1), a'gyűlés ál 
talában bezáratott azon végzéssel, hogy jövő ma; 
20-án fogunk végezni. 

Negyedik felvonás. Gyűlés Császlóban maj. 20 
í-sö jelenet. Öltöny-fölötti vita. — Mivel — 

ad terrorem, talán populi — a' világi tanácsbirá 
kardosan valának láthatók : tehát a' nem-palástos 
papok segédelnökileg's vaskosan megrovattak; ' 
mentségök — azon okon, mivel saját ügyökben 
mentik magokat — szerénytelenségnek 's be nem 
vehetőnek nézetvén, meghatároztaíott, hogy min 
den gyűlésén Szathmárnak ezután az öltöny fogja 
a ' papot pappá tenni. 

2-dik jelenet. Szavazat-bontás. Eredmény 
Papi ülnök leve t. K. Gy. Székfoglaló beszédében 
leköszön az — eddig csak névvel viselt — aljegy-
zői hivatalról, 's — igaz, hogy beesküvése után 
— megpendíti a' gyöngyvirág-tabáknál prüszköl 
tetöbb 3 vagy 6 éves tisztújítást. Száz lángszem 
mérte halálra — koszorús költőnkként — az újítás 
emberét, 's legúnyoltatva bukott meg nyomorú 
egyh.megyénk szőnyegén még eddig soha sem 
hangzott tervezete; már itt bezzeg nem levén 
szerénytelenség a' hivatalnok uraknak saját é r -
dekök mellé tüzes vita közt szítani. 

3-dik jelenet. Aljegyző-választás. Sok ellen 
's mellett folytatott viták után meghatároztatott 
presbyteri elvek szerint. 

4-dik 's legélénkebb jelenet. A' híres 's jelen 
gyűlésünket okozott csécsei gravamenek. — Föl-
olvastattak, 's már ez is szép, és pedig toldalé-
kukkal együtt; 's mielőtt csak egy ige vita en-
gedtetett volna felettök papnak, — egy szintén 
bennök vádlott, 's így érdekelt egyénen kivül — 
fölterjesztöjük elme-betegnek segédelnökileg ki-
kiáltatott, 's mint illyen megbüntettetni rendeltetett. 
— Ugy-e, ez még szebb ? Hozzá kocsikázván a' 
segéd-gondnok és esperes urak 'stb., hogy meg-
dorgálják (?!),— de ez már legszebb! —- 's a 'he-
lyett, hogy csak egyetlen egy, irántok jólérzö 
egyén is kihallgattatott volna, a' tanácskozások 
felettök dictátorilag eltiltattak, 's ismét végezte-
tett Kisarra nézve, hogy majd a ' jövő ottani gyű-
lésen végzünk. Ugy-e már ez legislegszebb!? — 
Uraim! mi így állunk! helyzetünk egyike a' pél-
dátlanul ridegeknek. Könyörögjetek, oh! könyö-
rögjetek értünk! Kér N a g y L a j o s , sályii pap. 

I s k o l a-ü s y: 
Iskolai függés. 

Alig lesz tárgy, melly a' közfigyelmet inkább 
magára vonta volna, 's melly nagyobb befolyású 
lenne egész nemzedékek életére, mint a' nevelés. 
'S még is , ha nézzük nyilvános iskoláinkat — 
a' gymnasiumokat szándékozom itt közelebbről 
szemügyre venni—: alig lesz annak a' sok Írásnak, 
tervezésnek, reformtüznek valami eredménye lát-
ható. Ha nem akarjuk magunkat ámítani, őszintén 
meg kell vallanunk, hogy olly arányban, mint 
minden más mesterségben, haladunk, 's a' külföld 
ebbeli eredményeihez közeledünk, — söt már an-
nyira vagyunk, hogy védegyletet is tudtunk létre-
hozni ! — épen ez egyben, a' nevelésben, mind 

mellett, hogy itt még sokkal többet íáradozunk 
's eröködünk, sokkal lelkiösmeretesben mintául 
veszszük az e' részben csudálatra méltó elölépte-
ket tett Némethont, még is leginkább hátra-ma-
radtunk, 's minden gyökeres reformróli tervezés 
mellett még eddig a' foltozásnál tovább nem ju-
tottunk. 

Tudom, hogy legtöbben szegénységünkben 
fogják ennek okát keresni. Mások abban, misze-
rint iskoláinkban a' szakrendszer helyett az osz-
tály-rendszer uralkodván, igen kevés egyén lesz 
íépes kellőleg betölteni helyét, — mi nem egyéb, 
mint csak szegénységünk részletesb 's határozot-
tabb kimutatása. Szegények levén t. i., nem va-
gyunk képesekegy tanodában több, külön szakhoz 
értő férfiakat tanítókul felállítani; 's igy sokszor 
olly tömkeleges halom tanulmány jut egy tanító-
nak, mellyen csak nagy ügygyei bajjal tud átha-
tolni. Ez minden esetre lényeges oka hátramara-
dásunknak. De én még e' mellett egy más hiányát 
is látom gymnasiumainknak, melly még ott is, hol 
a' tanító már polyhistoriájába belefanyarodott, ép 
ugy, mint a' szegénység, nyomasztólag hat a' ta -
nítónak mind buzgóságára, mind tanítványai iránti 
latására. És ez azon körülmény, miszerint a' t a -
nítók, kikre a'nevelés és tanítás dolgában legtöbb 
figyelemmel kellene lennünk, olly emberektől 
iénytelenek függeni nagy-részben, kiknek fogal-
muk sincs a' nevelésről. Itt minden ember akar 
érteni a' dologhoz. Pedig, a' mint bölcsen jegyzi 
meg Fáy András, Óramutatójában: „Az általános 
ángelmék ritkák; az Isten adományai rendszerint 
elosztvák, 's egyiránt többekben nagyok, jelesek 
nem lehetünk.4' Még a' lovakat sem meri fiára 
)ízni a' paraszt, míg be nem tanította a' velek-
bánásra: honnan van az, hogy mégis nevelés 
dolgában minden ember szakértő férfiakhoz akar 
soroltatni? mintha bizony ez ollyan tárgy volna, 
mihez az ember már természetnél fogva ért? Látjuk 
's mindennap tapasztaljuk honunkban, hol annyira 
lábra-kapott a'házi-nevelés,hogy theologusokból, 
jogászokból, orvosokból, söt még gazdasági tisz-
tekből is egyiránt válnak nevelök! Bizony ha 



már minden mesterembernek szabad a' kontárok-
tól óvni magát: mennyivel szükségesebb e' fontos 
tárgyban, a' nevelés dolgában, minden himpellér-
feedést eltávoztatni! És himpellérkedés lesz és 
marad köznevelésünk mindaddig, míg iskoláink 
az illető városok egyházi conventjeitöl, a* hol lé-
teznek, emancipálva nem lesznek. Szükségünk 
volna egy általános nevelői, vagy is inkább isko-
lai választmányra, melly nemcsak pro forma ki 
volna nevezve, hanem szakértő férfiakból álló 
egyesületet képezvén, egyszersmind mélyebb be-
látással birván, az iskolai dolgokra országszerte 
felügyelne, majd meg czélszerü módosításokról, 
iskolai tervekről, 's — a' mi még mindeddig hiány-
zik — iskoláink egyszinüségéről gondoskodnék. 

Azon urak, kik az egyes városi conventeknél 
viszik a' kormányt, ha iskoláinkon keresztül 
mentek is, és ugy félig-meddig jogot tarthatnak a' 
dologhoz érteni: mind e' mellett még nem követ-
kezik. hogy értelmes és tudományos paedagogu-
sok. Tudjuk, hogy a' hittudós, a' jogtudós, az or-
vos, a' mezei gazda, a' mérnök, mind hosszú 
készületek utján képesek csak elérni pályájuk czél-
ját, — talán csak a' paedagogus az, a' ki, mint 
gomba, a1 földből terem ? — Alkalmasint ezt gon-
dolják ezen urak, minthogy fáradalmukhoz 's 
könyvekrei költségűkhez képest olly égbe-kiál-
tólag csekély fizetés jár nyilvános tanítóinknak. 

Annyi igaz van a' dologban, hogy a' nevelés 
az , melly igazán emberként veszi az embert 
szemügyre,'s föczélja mindig az m^va^wá: embe-
reket nevelni a' hazának: de ebből csak az kö-
vetkezik , hogy minden embert, ki lelkére 's szi-
vére nézve igazán ember, érdekelhet, — korántsem 
pedig az , hogy azért mindjárt értsen is e' szent 
dologhoz. „Azon óhajtással — mond Fáy — r e -
kesztem be főiskolai hiányaimat, hogy bár szava-
zattal, mellékes tekintet nélkül, választandó és ál-
landó választmányok ügyelnének főiskoláinkra, 
's évenként tudósítnák a' superintendentiákat ha-
ladás és hiányok 's ezeknek orvoslásmódjai felöl. 
A' választmányban necsak tudós, vagy puszta 
deferentiából oda-bigyesztett nem munkáló, hiva-
taloktól munkálkodásra nem is érö, hanem külö-
nösen tapasztalt, világ- kor- és haladás-ismerő 
egyének álljanak, kik tudománynyal józan tapin-
tatot párosítnak, 's az emberiség legszentebb 
ügyét, miután a'megválasztást elfogadták, szivei-
ken viselik, 's a' t. 

Nagy öröm fogta el bizonyosan minden ér-
telmes honi protestáns szívét, midőn 1841-ben 
Zay-Ugróczon tanítói gyűlés tartatott, és valaha 
a' tanítók magok, kik legjobban ismerik iskoláink 
mivoltát, külső 's belső viszonyait, — méltattak 
arra, hogy tanácskozzanak bajaiknak orvoslásá-
ról. És ha mindjárt azon terv, melly akkor létre 
jött, meg nem felelt is egészen reményünknek — 
mert azon urak csak a'főiskolákat vették tekintet-
be, a'gymnasiumokról pedig igen gyéren gondos-

kodtak: de e' terv még nem ultimátum, — ki 
nem zárja a' pótlást, a' mennyiben hiányos, 's az 
igazítást, a' mennyiben hibás. Szabad legyen 
ennélfogva kérdeni : Miért nem ügyelt a' zay-
ugróczi gyűlés egyszersmind arra is, ha már egy-
formaságot volt czélja létrehozni intézeteinkben: 
hogy mindenütt egyarányos számban állíttatnának 
fel tanitószékek ? vagy ha ez pénz szűke miatt l e -
hetlennek látszott, hogy mindegyik intézetben 
csak azon fokig terjesztetnék a' cursus, a' mely-
lyig az jó szerével lehetséges ? Ha szegény az 
iskola, vonuljon össze, 's terjeszkedjék, a meny-
nyire a' takaró ér. 

Itt is éreztük egy ollyan általános iskolai vá -
lasztmány hiányát; itt látszott, hogy azon egyes 
városi conventek azon szirtek és örvények, raely-
lyeken minden józanabb reformkérdés hajótörést 
szenved. Mert mikor kisebb intézeteinkben (tudni-
való, hogy a' zay-ugróczi terv csak a' pozsoni 
lyceumra alkalmazható) azt mondták a' tanítók: 
„Uraim! ha ezen tervet szorosan kívánják meg-
tartatni , akkor a' mostani számmal azt el nem 
birjuk, - adjanak még néhány segédet!" itt félre-
értvén a' tanítók buzgalmát, azt még hanyagság-
nak (!) is merészelték kikiáltani. 

Az a' kérdés támad: miután ez állapotnak vál-
vátoznia kétségtelenül kellend: kik legyenek azon 
szakértő tudós férfiak, a' kikből egy olly orszá-
gos iskolai felügyelő választmány alakittassék ? 
Az igazság és társaság java szorosan azt kívánják, 
Fáy szerint, hogy minden tag azon tárgyban hasz-
náltassék, mellyben erős és gyakorlott. Ugyan kik 
lennének ezek inkább, mint nyilvános iskoláink 
professorai magok ? — Tán attól fél valaki, hogy 
akkor megszünend a' szükséges ellenörködés? — 
mintha biz ez eddigelé olly nagy mértékben léte-
zett volna, hol a' dologhoz nem értő emberek ke-
zelték a1 dolgot! 

Mondhatnék példát — sedexempla sunt odio-
sa — a' hol egy polgármester, 's mint illyen, a' 
convent természetes elnöke, egyszersmind az is-
kola felügyelője is volt, kinek egész ellenörkö-
dése nem nyilatkozott másban, mint hogy akár-
miféle újítástól inkább borzadozott, mint az anti-
krisztustól, — de annál gondosabban ügyelt arra, 
hogy minden hónap végén odavigyék neki a 'pro-
tocollumot a' mellybe a' professor urak absolvált 
pensumaikat szokták irni. Ö azután egész méltóság-
gal utána irta a' „Praesentatum"-ot. Egyébként 
mindig ollyan feszszel beszélt a' professorokkal, 
mint valami nolime tangere, nehogy azok elfelejt-
sék, miszerint nagy-részint őtőle függnek. Ez az-
után az ellenörködés! mintha szilárd férfinak jelle-
mében magában nem volna már legtöbb garantia!? 
Nem látom által, miért nem alakulhatna professo-
raink köréből országos felügyelői testület, miután 
ök azok, kik nemcsak elméleti tekintetben k é -
szültek e' szent pályájukra, hanem gyakorlatiban 
is annak minden viszonyait 's bajait ismerik. 
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Milly üdvös lenne e z , ha azután átalános tanítói 
közgyűléseken, Dr. Tacasy indítványa szerint, 
még minden is kólától el is küldetnének a' program-
mok , 's minden reformkérdésnek mennyibeni 's 
miképeni végrehajtása, akár új rendszer behoza-
tala, akár új kézikönyvek használata, akár egyéb 
segédeszközök megszerzése forogjon kérdésben, 
— egy illy országszerte elismert érdemes taní-
tókból álló testületre volna bízva! —Z.— 

I s k o l a i i v i s p e c t o r a r c l i i a . 
Már majdnem minden, önkényből 's uralkod-

hatási vágyból eredő, archia ellen szerencsénk 
vala hatályos 's erőteljes szókat, a1 jelenkori la-
pok különféle hasábjain, olvashatni: de még sen-
kinek sem jutott e szébe , azon legvészesb ször-
nyeteg ellen szót emeini, mellyet én ime „Inspe-
ctorarchiának bátor vagyok nevezni. — Közön-
ségesen tudva való dolog, hogy minden tanodá-
nak van inspectora, kinek müköre sok helyütt 
vajmi sajnos! igen szük , 's csak néhány gyűlé -
sekre és vizsgákra kiterjedő. Milly tapintattal 's 
ügyességge l járnának el egyesek e' tekintetre 
n é z v e , azt vitatni 's rajzolni nem czélom , mert 
czikkem főtárgya az iskolai inspectorarchia. — 
Szokásban van t. i. minden évben egyszer , a' 
tudva- levő táblázatok egyik rovatában, a' ta-
nítók je l lemét, szorgalmát, 's leikezetét ér -
deklő osztályzatokat az illető iskolai főtörvény-
szék elébe felküldeni, — és ki irja az osztályza-
tot ? — Csupán és egyedül az iskolai inspector, 
ki magát többnyire csak három- vagy négyszer 
láttatja e g y évben , köz-v izsgákon, az ifjúság 
előtt és kénye szerint, az olympikus-forma játék 
e g y vagy más húrját, minden rendre-tekintet 
nélkül, megpendítteti. Ismerek olly inspectort, ki 
a' zay-ugróczi rendszer következtében rendesen 
előadatni szokott némelly tanulmányokat,nyilvános 
vizsgák alkalmával, minden értelmes ember bot-
rányára, ünnepélyesen kiküszöböltetni ohajtá, és 
mikoron azokból az ifjúság vizsgáltatni megkez-
deték, azonnal elhagyá elnöki székét és kiméne. 
Ejnye! beh szép jellemű Moecénas ez! — És illy 
rendbontó l egyen-e a' tanítók bírálója ? illy em-
ber önkényétől függjön-e egy szegény, iparkodó, 
szorgalmas, hivatalában megőszült, érdemdús ta-
nító je l leme? illy ember irjon-e, minden más ér-
telmiség befolyásán kül, a' tanítóknak osztályza-
tot? — Ez, uraim! valóban nagy igazságtalan-
ság , súlyos iga ! — Nem kívánjuk ugyan, hogy 
a' tanítók egészen fölmentessenek mások Ítélete 
alól: de csak az inspectori önkényt nem tartjuk e' 
mellett czélszerünek. ítéljen felettök az iskolai 
gyű lé s , orvosolja a' bajt rögtön, rójja meg, ha 
megérdemlék, hanyagságukat tüstént a'gyűlésben, 
és ne két vagy három év lefolyása, vagy czélba-
vett tanítói egyén elhunyta után, mi gyakorta va-
lóban meg is eshetik. — lTraim! legyünk igazsá-

gosak, ne igázzuk és ne zaklattassuk egyesek 
önkénye által azokat, „epii plurimum reipublicae 
prosunt:" — mert bizony idővel csak kontárok 
lesznek tanítóink, és szilárd-jellemii férfiú vissza 
fog borzadni mindig azon hivataltól, mellyben 
nincs méltány és jutalom! S a j ó v ö l g y i . 

B e 1 f ö 1 «1 i k ö z l e m é n y e k : 
G y á s z h í r B a l a t o n p a r t r ó L Kővá-

gó-Eörsön néhai tek. diskai Diskay Ferencz úr, 
Zala 's Veszprém megyék táblabírája, 's a' zala-
vidéki ev. ág. egyházmegyének 2 6 éves világi 
felügyelője f. é. julius 21 -kén végezte be é l e t é -
nek 76. évét meghaladott földi pályáját. — E ' k ö z -
tiszteletü aggastyánt kitűnő vallásbeli buzgóság, 
példás egyenes - sz ivüség , hivatalbeli pontosság, 
és valódi keresztyéni szelídség je l lemzék.—Szó-
noklottak fölötte, a' sírkertbe kisérés elölt, az irt 
hó 2 4 - é n d. e. 11 órakor kezdve — n.t. esperes 
Horváth Zsigmond úr betegsége által gátoltatva 
levén — nagyszámú 's fényes gyülekezet je len-
létében, a' gyász-úri udvarban az alulirt, a' s z . -
egyházban 1.1. Lájpczig János kapolcsi, és Kiss 
János sz.-antalfai lelkész 's táblabíró urak, amaz 
velős beszédében jelesen fejtegeté a' kormány-
férfiúnak hivatását és elhunytának miképeni ün-
neplését ; — emez a' késő vénségböl származott 
veszteségeket és nyereségeket ékes és szívme-
legítő beszédében híven, rajzolák; a' temetőben 
végre Ács János, alsó-dörgicsei lelkész úr, érte-
lemdús szónoklatában a" boldogultalak érdemeit 
szépen festegető, — tiszta erényeinek jelképeiil 
néma keresztére általuk díszkoszorú füzetvén. — 
Azegyh.megyei isk.-tanítói-kar is jelen levén, al-
kalmi magány-gyászéneket zengett. — Elhuny-
tát, több hü rokoni 's tisztelő baráti, különösen 
pedig egyetlen fia t. Dishay Lajos szolgabíró úr, 
's két unokái, fíozzay Elek 's Pál úrfiak, gyászol-
ják — Szent béke lengje körül porait! — 

E r d ő s M á r t o n , 
kövágó-eörsi oktató és segéd-pap. 

N ü r ^ e t ö k é r d é s a ' h o n i e v . e ^ y h . 
m é t t i . f ö f V l i i s y e l o j é i i e z . A1 honi evang. 
egyház maga választván magának könyvbiráló-
kat, kik a' vallásra vonatkozó könyveket censu-
rálják : gondolom, hogy hatalmában is áll , ezen 
censor iránt, mihelyt hivatalában híven el nem jár, 
rendelkezni is: annálfogva egész tisztelettel és 
ünnepélyességgel felszólítom mlgos főfelügyelő 
urat, mint kinek kezeiben le vannak téve a' honi 
evang. egyházi mozgalmak szálai, méltóztassék 
a' haza szine előtt hitelesen nyilatkozni: „Mit tett 
az evang. testület azon censorral, á ki pesti tót 
pap Kollár Jánosnak „Nedelnj Káznc a reci" 
Budán, 1844. megjelent és alkotmányunk, 
nemzetiségünk és hazánk ellen intézett 
templomi beszédeit rizsgálta és nyomtatásra bo-
csátotta? és micsoda lépéseket tett az evang. tes-
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tület Kollár János ellenében, ki illyen lázító, pár-
ioskodásra uszító beszédeket Pesten , amagyar 
haza szivében, a?szószékről tartani merészkedett ?í( 

Mert én megvallom, ha a' tót templomokban így 
prédikálnak: akkor a' hazának, a' nemzetnek 
első kötelessége azokat sorba bezáratni. 

A n o n y m u s h u n g a r i c u s . 

S a j ó - K a z á n e v . p a p i k t a t á e . Meg-
ürestilvén ujolag a' s .-kazai anyasztegyházban — 
tiszt. Röczey János urnák gömör-panyiti egyházba 
lett menete lével—az ev. papi szék: annak el fogla-
lására, még húsvét másod ünnepén, központosított 
bizodalommal 's egyesűit akarattal (a' meghívó l e -
vél szavai ) t. Demeter János ev. papjelölt válasz-
tatott; 's most szentháromság vasárnapján nagy tiszt. 
Komáromy József hegyaljai föesperes úr által ün-
nepélyesen beiktatott. Ez alkalommal a' n. t. f ö e s -
peres úr iktató beszédében azon kötelességekről 
szólott , mellyekkel tartozik a' pap az egyháziak 
iránt, 's viszont ez egyháziak papjok iránt. F o g -
lalatdús vala beszéde, 's kellemes és csengő hangja 
nemcsak gyönyörködtette, de építette is minden 
rendű és rangú jelen volt hallgatóit. 

Az alulirt tisztfoglaló beszédének alapjául vevé 
Ján. 15. 26 . 27. szavait, 's főtárgyul kitüzé: A 
lelkipásztor kötelességét, azon beszédet hirdetni, 
mellyel nekie Isten parancsol. 'S azon beszéd I, Az 
igazság beszéde. II. A' vigasztalás beszéde. 

Az isteni tisztelet után tettes Radványi Rad-
vánszky Albert úr , mint egyházunk föpártfogója^ 
magyar sz ívességgel megvendégelt úri házánál. 
A' jó Isten tartsa ezen nemes-lelkü urat számos 
évekig becses úri csaladával együtt, 's áldja öt 
bőséges lelki s testi áldásokkal, hogy szegény 
elhagyatott kazai ev. egyházunkat tovább is, mint 
eddig majdnem egyedül tevé, istápolhassa 's f e n -
tarthassa. D e m e t e r J á n o s , 

sajó-kazai ev. pap. 

l e f o r m - i n « z g a l o i i i a ' m a g y a r -
h o n i r o m k a t h o l . e g y h á z b a n , e n -
n e k l i t u r g i á j á t i l l e t ő l e g . A' liturgiára 
nézve külhonban már több példát tudunk, misze-
rint a' r. kath. egyházban is történtek reform-
mozgalmak: de honunkban illyesmit történni sok-
kal gyérebben tapasztalunk, 's annál inkább fel-
tűnő az itt következő hiteles adat, melly az é r -
deklett egyház híveire olly igen jótékonyan 's ör -
vendeztetöleg hat 

„Oh! bizony szép dolog, mikor az ember értheti 
a' mit a' tisztelendő urak mondanak. Már most a* 
mi plébános urunk is magyarul beszél az e g y h á z -
kelőnek, és már most magyarul beszé l , mikor 
keresztel i s ." — U g y - e bizony örül kelmed, ha 
érti, a' mit templomban hall ? — „Oh! — felele 
a' nő — ki sem lehet mondani I Még a1 lelke is 
örül az embernek!" 

K i s s S á m u e l . 

I s f c o « » - « x g y V é - a f c » é « r é 9 . Igen örü-
lök e' rövid jelentésemben bizonyságát adhatni 
annak, hogy nem minden világi urak közönyösök 
jobbágyaik üdve és czélszerü felneveltetése iránt; 
sőt, hogy találkoznak ezen alapos vád ellenében 
még alaposabb kivételek. — Hlyen maga nemében 
egy kivétel báró Prónay Albert ö mga, ki t ó - a l -
mási birtokát, — hol saját költségén tanítót tart 
— megtekintvén, az alulirt szíves meghívására 
e lég kegyes volt az ottani 22 tanuló-gyermekek 
próbatételén megjelenni, azokat az előterjesztett 
tanrend szerint több órákig kikérdezni, 's atyai 
leereszkedése, intései 's ígéretei által — mik i s -
kolai könyvekből állanak — az iskolábai járásra 
's vallásiránti szeretetre a' legnagyobb mérték-
ben felbuzdítani. Vajha minden földes úr, jobbá-
gya i t , kik úgyis leginkább tőle f ü g g n e k ' s tőle 
várnak mindent., a' nevelés fontosságáról ekkép 
győzné m e g ! vajha kényelmes élete néhány per-
czeit szentelné azok elömente vizsgálatára, kik 
úgyis fárasztó életök tetemes részét szolgálatá-
ban eltöltik, 's ugy szólván, érte élnek és halnak! 
— Mi hogy minélelébb bekövetkezzék, 's i sko-
láink ez által megnépesedjenek, felvirágozzanak, 
a' népnevelés tettleges barátival óhajtja 

E l e f á n t M i h á l y , 
tápió-sz.-mártoni ev. lelkipásztor. 

£ ! i i i ! é k , M o g y o r ó i d r ó l . Hg Batthyány 
Fülöp, mint Mogyorósdnak is kegyelmes jóltevő 
ura, még a' tanuló-ifjuságról is megemlékezett, 
ajándékozván iskolai használatra két példány 
gazdasági kistükröt és egy példány képes szám-
vető könyvet, Fekete Jánostól. A' jóltevő földes-
úr előtt legyen kedves a' gyenge ifjúságnak hála-
szózata, és a' tanuló-gyermekek áldása kisérje öt 
mindenütt! 

C i ö d í i l e t . Hódmezö-vásárhelyi ev. ághv. 
egyház, — melly tiszta magyar — rectort keres, 
a' ki tanításban és orgonálásban jártas és fedd-

A' folyó év ezen ötödik havában egyházkelö | hetlen-erkölcsü legyen , mikről hiteles bizonyít-
1_ F _ 11 ' 1_ _ _ _ _ 1 ' 1 , / I 11 _ " L í - , / \ l r I n I 7 n n f n f n a \T L v t i t i r » A Í n o n lalrnn Irivíil jöve hozzám olly fiókegyházamból, mellyben az 

én híveim csak kevés számmal, a' r. kath. atya-
fiak pedig sokan vannak. Az egyházkelö asszony-
nyal megjelent szülésznő (bába) r. katholika volt. 
A' foglalkozást végezvén , midőn a' templomból 
kijövénk, a1 bába szívből fakadott örömének kül-
sőleg is látható jelei mellett így szólt hozzám: 

ványok kívántatnak. Evi fizetése, lakon kivül, 
körül-belöl 5 0 0 v.ft. Ki e' hivatalhoz magában 
hivatást és ügyességet érez, jelentse magát bér-
mentesen t. Jeszenszky László úr lelkészünknél 
és pedig september 1 0 - é i g . Kelt H.-Vásárhelyen 
1845 . augustus 4 - k é n tartatott presbyterialis 
gyűlésből. 

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 . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
34. szám. Negyedik évi folyamat. August. 24. 1845. 

Wo die Emancipation der Kirche zu Stande gekommen ist, führt das Regiment in ihr ein durch freie 
Wahl hervorgegangener Rath. Er erhält seine Vollmacht von der Kirche, handelt in ihrem Namen 
und ist ihr verantwortlich. P ä h l . 

TARTALOM: Szózat az egyházi képviselet ügyében, czélozva a' 
Palotán készült képviseleti rendszer tökéletesítésére. P a p 
I s t v á n . — Zsinati tárgy: 10 pont 's ezekre a' békési pre-
sbyterium határozata. H a j n a l Á b e l . — JYagyhonti evang. 
egyházmegye gyűlése. W e n g e r i t z k y A n d r á s . — Bel-
földi közlemények. — 

S z ó z a t a z e g y h á z i k é p v i s e l e t f i g y é -
l i e n , e z é l o z v a a ' P a l o t á n k é s z ü l t 

k é p v i s e l e t i r e n d s z e r t ö k é l e t e -
s í t é s é r e . 

Miután a' minden értelmes és jószivü keresz-
tyénektől méltán ohajtott képviseleti rendszer esz-
méje a' f. t. dunántúli egyházkerület közgyűlésé-
ben nemcsak szőnyegre hozatott, hanem annak 
kidolgozása is egy , Palota mezővárosában ösz-
szeiilö választmányra bízatott, 's ezen választ-
mány munkálatát némellyek, fájdalom! akár fél-
reértésből, akár önzésből, mit a' magok lelke tud, 
mint valamelly idétlen gyermeket, az ápolgalás 
helyett, már bölcsőjében megfojtani kívánták; 
mások pedig, kikhez tartozik ezen értekezés írója 
is, annak módosítását's tökéletesítését ohajtotfák, 
és ezeknek sürgetésére ismét új választmány ne-
veztetett ki ezen szent czél létesítésére, munká-
latát a' jövő évben tartandó egyházkerületi köz-
gyűlésre beadandó : ugy tartom, hogy nagyobb 's 
érdekesebb tárgya a' Prot. Egyházi Lapnak most 
nem lehet, mint ha, mielőtt ezen új választmány 
összegyűlne 's működését elkezdené, mindenki, 
kinek szivén fekszik az egyház jóléte, vélemé-
nyeit közrebocsátja, 's ezzel előre segédkezeket 
nyújt az új választmánynak a' sikeresebb munká-
latra. Engemet is tehát, ki ez értekezést irom, ezen 
szent czél buzdított fel a' felszólalásra,'s véleményi-
met az egyházi képviseletre nézve evangyéliomi 
együgyűséggel közlöm a' közönséggel, reményi-
vén, hogy ha eltérek is a'többség gondolkozásától 
's az eddig nyilvánított tervektől, keresztyéni in-
dulattal fogadják keresztyéni indulatból származott 
törekedésemet,'s azt, ki ellensége az ügynek, nem 
tekintik ugy,mint a'személynek is ellenségét. Senki 
személyét nem gyűlölöm, habár az gyűlölne 's 
kergetne is engemet; mert ellenkezőre tanított 's 
int engemet Jézus evangyélioma, mellyet hirde-

tek : de épen mint az evangyétiom hirdetője, 
minden, az ezzel összeköttetésben levő intézkedés 
melletti felszólalást is, a' nekem adatott talentom 
szerint, szinte kötelességemnek tartom. — Lépjünk 
azért a' dologra. 

Hogy az egyház 's különösen a' ker. ref. egy-
ház igazgatási rendszeréről helyes fogalmunk le-
gyen, 's ebből indulva ki, annak helyes vagy 
helytelen voltát is megítélhessük: erre, ugy Ítélek, 
mindeneknek előtte megkívántatik, hogy magáról 
az egyházról 's különösen a' k. egyházról legyen 
az okosság, szentírás, és helvét hitvallásunk sze-
rint helyes fogalmunk,— ennek igazi czélját kell 
felfognunk , mert bizonyos igazság az, hogy a' 
melly igazgatási rendszer az egyház czéljával 
megegyez, mi ezt előmozdítja: az jó igazgatási 
rendszer; a'mi pedig ezzel meg nem egyez, vagy 
még gátolja is ezt: az helytelen és megvetendő 
igazgatási rendszer. 

Mi hát az egyház? Az egyház vallásos tár-
saság , — vallásos erkölcsi tökéletesedésre lett 
szabad egyesülete a' híveknek. — "S épen azért 
ebben az uralkodásnak,külső kényszerítésnek nincs 
helye, mi az egyházat is polgári, világi társasággá 
változtatná, 's magát a' vallásos életet is az egy-
házban elfojtaná. Ezért a' szent irás, mi a' pro-
testánsoknál egyedüli kútfeje minden vallásos in-
tézkedésnek, 's alaptörvénykönyvünk, mellyen 
kell épülni minden egyházi törvényeknek, azon 
kivül, hogy szabadságra 's egyenlőségre híjjá, sőt 
kötelezi sok helyeken a' keresztyéneket, és a' 
gyülekezetet nevezi szabad-akarat szerinti népnek, 
— megtilt minden elsőséget, minden uralkodást 
az anyaszentegyházban. Itt mindenek egyenlők, 
a' tanítók a' hallgatókkal,'s mindenik egymás kö-
zött. Ti ne hívattassatok mestereknek, így inti ta-
nítványit Idvezítönk; mert egy a' ti mesteretek, 
a ' Krisztus, ti pedig mindnyájan atyafiak vagytok. 
— Valaki magát felmagasztalja, megaláztatik. 
Mát. '^3: » —12 . Különbözők az ajándékok, de egy 
az Úr. 1. Kor. 12. Ti királyi papság, szent nép 
vagytok, így szól Péter az egész gyülekezetről. 
1. Pét. 2: 9. Ä pogányok uralkodnak, de ti köz-
tetek a' ki nagy akar lenni, legyen ti szolgátok, 
és ki akar első lenni, legyen ti szolgátok. Mát. 20: 
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25 — 27. Legeltessétek az Isten seregét, nem 
uralkodván az Úr örökségén. 1 Pét. 5: 2—5. 
Szent könyvünk szerint tehát nem lehet, nem 
szabad az egyh. egyik tagjának a'másik felett ma-
gát felemelni, — nincs az egyházban parancsoló 
felsöség és engedelmeskedő alattvalóság. Nincs 
ennek nyoma az egész szent Írásban: sőt ellenke-
zőt mutat a'jerusálemi gyiilés, mellyben az apo-
stolok a' gyülekezetekkel együtt tanácskoztak 
szeretettel, de egyik sem uralkodott a'másikon, 
Csel. 15. A' peres ügyek elintézésére 7 presby-
tereket választatnak az apostolok, magok az effé-
lékbe avatkozni nem akarván, és csak a' kö-
nyörgést 's predikálást tartván fen magoknak. Csel. 
6. Még a' vétekre nézve is, minek megbüntetése 
világi törvényhatóságot illet, szereteltel-teljes in-
tést ajánl Üd vezítönk,— minek ha nem enged a' bű-
nös, nem parancsolja azt valamelly felsőbb egy-
házi consistoriumra, mint büntető törvényszékre, 
feladatni, hanem ugy tekinteti, mint nem keresz-
tyént. Mát. 18. Igen, mert az egyházat, mint val-
lásos társaságot, csak a' belső erkölcsi kötelezte-
tés teheti lehetővé. 

Helvét hitvallásunk is, követvén a'szent irást, 
miután az egyházat nevezi e' világból kihívatta-
tott hívek seregének, minden szentek egyességé-
nek, — Efez. 2: 19. szerint azt mondja ezen hí-
vekről, hogy ezek, mint az Istennek házanépe, a* 
szenteknek polgártársai, élnek azon jóknak közöl-
tetésében. XVII. R. §. 1. És $ 4, hogy ezek az 
egy Messiásban, mint egy testnek tagjai, mind-
nyájan egy fő alá foglaltatnak. Azért 6. $ így 
szól: Az anyaszentegyháznak nem lehet más fe-
je, hanem csak a' Krisztus. Mert minthogy az 
anyaszentegyház lelki test: így szükség, hogy ma-
gához illendő lelki feje legyen. Nem is igazgattat-
hatik más lélekkel, hanem a' Krisztuséval.— 7. § 
Az egész keresztyénség nyáj, a ' Krisztusa? fő-
pásztor , ő az elevenítő f ő , ő az apostolitól, és 
azoknak következőitől az elsőséget és uralkodást 
keményen megtiltotta Valahol azért e' világos 
igazságnak tusakodván ellene mondanak, és cf 
Krisztus ekklézsiájába másféle igazgatást visz-
nek be: ki nem látja, hogy azok inkább azokhoz 
számítandók, kik felől a' Krisztus apostolai jöven-
döltenek: 2. Pét. 2:1. (hamis próféták), Csel. 20: 
29. (a' nyájnak nem kedvező gonosz farkasok), 
2. Kor. 11: 3: (a' Krisztusban való egyiigyüség-
től elhajlott kígyók) 2. Thes.2:3. (hittől elszakad-
tak , magokat Isten gyanánt tartók). Innen 8. § 
az anyaszentegyháznak csak azon igazgatását 
hagyja helybe, melly az apostoloktól adatott, és 
megvet minden főt a1 Krisztuson hívül, ázt mond-
ván arról, hogy az megtartja az ő kegyetlenség ét,és 
az ekklézsiába behozott megvesztegettetést, aka-
dályoztatja, üldözi az ekklézsia reformatióját. És 
ha valaki azon ellenvetést tenné, hogy így ren-
deletlenség, zűrzavar hozatik be az ekklézsiába, 
arra is megfelelj 9- §• azt mondván: Minthabizony 

rendeletlenség nem volna ott is, hol fő van, — esi 
továbbá azt, hoffv a' viszálkodások miatt nem 
szűnik meg az ekklézsia igaz ekklézsia lenni, és 
hogy azon viszálkodások az igazság megvilágosí-
tására , a1 megpróbáltattak nyilvánvalókká téte-
lére , és így Isten nevének dicsőségére szolgál-
nak. 10. § nevezi «íz ollyan egyházat, mellynek 
a' Krisztuson kiviil más feje van, Babilonnak. 12. 
§. szerint lehetnek nagy vétkek is az ekklézsiában, 
mint voltak a' korinthusiban 's galatiaiban : de 
azért maga az ekklézsia, Krisztus szent ekklé-
zsiája, mellyben az ő tudománya hirdettetik, 's 
megvan ott, 13. $ szerint, a' láthatatlan ekklézsia. 
— XVill. R. t . §. A' papok vagy egyházi szol-
gák eredetet, rendeltetését, hivatalát, réginek és 
isteninek , nem űj 's emberi rendelésnek nevezi 
ugyan, 's magokat Isten szolgáinak; és még is 
azt mondja 2. §, liogy ezeknek is sokat ne tulaj-
donítsunk, és 4. § bár sokféle nevekkel neveztet-
nek ugyan : de a' presbyterekkel együtt csak az 
ekklézsia tanácsosinak 's atyjainak neveztetnek, 
kik hasznos tanácsokkal igazgatnak, kiknek 8. § 
kegyes együgyüségök néha többet használt az 
ekklézsiának, hogy nem némelly sokféle bölcs, 
kényes és felfuvalkodott tudományuak. 12. $ így 
szól: Adatott minden tanítóknak az ekklézsiában 
egyenlő hatalom, avvagy hivatal. Az apostoli ekklé-
zsiában senki másnál feljebb nem viselte magát, 
avvagy magának nagyobb hatalmat és uraságot 
őrálló társain nem vett. A' rendtartásért 13. $ 
egyik tanító gyűlést hirdetett, 's egyebekkel ta-
nácskozott , mint Péter Csel. 15, ki mindazáltal 
nem volt sem a? többinek elöljárója, sem nagyobb 
hatalma a ' többinél nem volt. így beszél a' he l -
véthitvallás, 's ennél bölcsebben aligha lehet a' 
mai időben is beszélni. 

Mi már mindezekből a' tudomány? 
1) Az, hogy a1 mostani consistorialis rend-

szer, miszerint néhány világi urak, 's több szol-
gatársaik felett fölemelkedett papok, kik elválasz-
tatások előtt a' gyülekezeteknél kevéssé, vagy 
épen nem is levén ismeretesek, egyes ajánlásokra 
ülnököknek, vagy szinte elnököknek, habár most 
már per vagy post abusum gyülekezetektől is, 
megválasztatván, mind törvényhozói, mind Ítéleti, 
mind végrehajtói hatalmat is, ezen utóbbit ott, hol 
lehet, gyakorolnak, és ezen hivatalt minden fele-
lettel-tartozás nélkül még akkor is holtig viselik, 
mikor a' bizodalmat régen elvesztették,— és így 
a' közpapok 's gyülekezetek kedve ellenére, eze-
ken zsarnokilag nem ritkán majd fél századig is 
uralkodnak, — ellenkezik az okossággal, a'szent 
Írással és a' helvét hitvallással, — ellenkezik az 
egyházak szabadságával, autonómiájával 's a' hí-
vek egyenlőségével. — Az eddig mondottak szerint 
akármelly vallásos gyülekezet is szabad, önálló, 
's a' maga körében szabadon intézkedhetik, ma-
gának törvényeket hozhat, maga magát igazgat-
hatja, 's e' nélkül az ekklézsia megszűnne a1 sz6 



igazi értelmében ekklézsiának lenni. Itt csak a' 
belső 's erkölcsi köteleztetésnek van helye. Itt 
csak a' tanítás, tanács, lelkiösmerelbe müvelés 
'stb. a' kényszerítő eszközök: a' midőn ellenben 
a' külső kényszerítés képtelen, vétkes, csak kép-
mutatókat szülő; mert a' hit 's akarat vallásos er -
kölcsi értelemben külsőképen nem kényszeríttet-
hetik. Az egyházi hatalom olly igen különbözik 
a' polgáritól, mint az ég a' földtől, 's a' polgári 
autonomia is különbözik az egyházitól, és amaz 
erre megszorítással 's különösen a' külső kény-
szerítés kizárásával alkalmaztatható. A' melly 
egyházban szeretet-teli igazgatás, 's az ennek 
megfelelő önkényti engedelmesség nincs: ott nincs 
vallásosság is,—legalább nincs evangyéliomi val-
lásosság,—'s ennek hiányát erő-hatalommal akarni 
kipótolni, felforgatása az Islen lelki országának, 
és így az egyháznak is, mellyel csak a' szeretet 
's szabadság tehet azzá, a' minek kell lennie. A' 
szent irás, és az ezen épült helvét hitvallás szerint 
nincs püspöki jurisdictions az egyházi hatalom az 
egyház minden tagainak joga, és így a' papoké's 
hallgatóké, kik teszik az ekklézsiát. A' reformatio 
alapja is a' minden emberi tekintettöli szabadság. 
A' consistorium pedig, ugy a' mint most áll, eltá-
vozván az első reformált ekklézsiák igazgatási 
rendszerétől 's presbyteri elvétől, elnyomja az 
egyházak ezen drága szabadságát, 's hasonlít az 
episcopale systemához, mi nálunk protestánsoknál 
annál veszélyesebb, minél inkább világi urak ját-
szák a' főszerepet, és így a' püspökséget is. ^z 
világi hatalom alá vetvén a' vallásos társaságot, 
elöli az egyház életelvét, -«- a'papi hatalom válik 
még veszedelmesebb világivá, mi az egyházban 
képtelenségek képtelensége. — Milly soká tar-
tának az egyházmegyei consistoriumok nemcsak 
evangyéliomunk, hanem kánonaink ellenére is zárt 
gyűléseket! kinn a' szabad ég alatt, vagy a' pit-
varban álldogálván azok, kiket illet az egyházi 
hatalom, 's miután ezek eredeti jogukat kivítták, 
nem azon munkálkodnak-e amazok, hogy őket a' 
szólás-szabadságtól, attól t. i., mi nem az ö inyök 
's kényök szerint van, megfosszák? Eddig mago-
kat zárták el , most pedig szólásukat akarják el-
zárni , hogy önkényök szerint működhessenek. 
Oh, hála Istennek a' Prot. Egyh. Lapért, mellyel 
gondoskodott az övéiről, hogy szabadságuktól, 
mellyre az evangyéliom által hívattak, teljesség-
gel meg ne fosztassanak, —hogy ha ajakaik lezá-
ratnak is, kezeik le ne bilincseitessenek, —hanem 
szólhatnak is szájjal a' teremben, szólhassanak 
tollal avvagy csak név nélkül is féltökben az egész 
közönség előtt, 's fájdalmaik enyhítésére feljaj-
dulhassanak. — De nem szólok itt többet a' con-
sistorialis rendszerről, mint a1 mellyről még most 
nyíltan, bátran és sokat szólani annyit tesz, mint 
darázs-fészekbe nyúlni, *) 's bizom a' tapasztal-

* ) Ezért kénytelenek még az eléggé megbecsülhetetlen 
Prot. Egyh. Lapban is álnév alatt írni azok, kik nem 

takra annak megítélését, ha vájjon a' helvét bit-
vallásnak feljebb említett szavai nem alkalmaztat-
hatok-e a'consistoriumokra,'s ha nem mindenikre 
is, legalább némellyikre ? 

2-ik 's még érdekesebb tudomány, mi az eddig 
mondottakból következik ez: a' képviseleti rend-
szer az igazi, az okossággal, szent Írással 's hel-
vét hitvallással megegyező igazgatási rendszer, 
t. i. a'tiszta's nem consistoriummal vegyített kép-
viseleti rendszer, mellyben az egyes gyülekeze-
teknek magoktól a' gyülekezetektől szabadon vá-
lasztolt presbyteriumaik azon alapkövek,mellyeken 
nyugszik az alkotmány épülete. Minden egyes gyü-
lekezetnek van joga, önállóságú joga szerint, saját 
körében szabadon intézkedni. Semmi idegen tör-
vényadás vagy hatalom az ö saját dolgaiba, ennek 
megegyezése's akarata nélkül, magát nem avathat-
ja,'s még a'status is csak annyiban, a' mennyiben 
vigyáz, hogy nem intézkedik-e a' status czéljaival 
meg nem egyezöleg, mit leginkább megtudhat abból 
ha ennek tagjai polgári kötelességeiket teljesítik: 
de a' tulajdonképeni egyházi jogok a' statust nem 
illetik (habet ius circa sacra, non in sacra). — 
Az egyes egyházak saját jólléte kívánja továbbá, 
hogy összeköttetésben legyenek egymással,'s bi-
zonyos időben követeik által összegyűljenek, és 
ezen gyűlésekben a ' jó rendért iilö ideigleni el-
nököt 's jegyzőt választani De itt sincs helye a' 
külső erőszaknak 's uralkodásnak, hanem a' sze-
retetteli tanácskozásnak , minek ha mi jó ered-
ménye leend, azt önkényt fogja teljesíteni a' vallá-
sos gyülekezet, mint neki is javára czélozót, és 
a' melly egyház azt jónak nem látná, van joga 
saját elvet követni, hanem ha minden gyüleke-
zetek megegyeznek abban, hogy a' többség aka-
ratát, mint közakaratot, törvényül elfogadják, 's 
ennek teljesítésére magokat szabadon kötelezik, 
melly esetben nem veszti el autonómiáját. Ha mi 
külső kényszerítést szenvedhető eset adja is elő 
magát az egyházban, mint a' földön alakított tár-
saságban : az mint polgári szerződés (pactum), 
minémü p. o. az egyházi szolgák fizetése, világi 
birót illet, ki tartozik igazságot szolgáltatni török-
nek, zsidónak, urnák, cselédnek. — Ez a' képvi-
seleti gyűlés, legyen ez megyei vagy kerületi, 
nevezhet ki a' másik gyűlésig egy felügyelöt, 's 
melléje két-három segédet, kik az időközben elő-
forduló bajokat szeretettel intézzék el: de az ő 

consistorialis szelleműek, még ha szinte magok consi-
storialisták is. — És hányan vannak, kik, kivált ha csalá-
dosok, félvén attól hogy kifürkésztetnek, ezt tenni sem 
bátorkodnak, — nehogy a1 boszúállás ördöge házi 
paradicsomukat is pokollá változtassa, sőt még hallga-
tóikkal i s , miután ezektt tekintélyevel felre-vezette, 
legjobb tettet is hűséges tanitójoknak fekete színekkel 
festvén le, — azt ne mondassa, mit Jézusra is mondot-
tak a' papi fejedelmek 's írástudók, a' csak kevéssel az-
előtt hozsannát kiáltott, de hamar elcsábíttatott zsidó 
néppel! — Ls ezeket cselekszik ; mert nem isme-
rik sem Jézust, sem az Atyát. Ján. 16: 3. 



intézkedésüknek is ugy és akkor lesz ereje, ha 
és a' mikor a' következendő képviseleti gyűlés 
azt helybehagyja 's megerősíti. Ez a' képviseleti 
gyűlés nevezhet's hittel kötelezhet valamelly vá-
lasztmányt , vagy ideigleni bírákat is a' peres 
ügyek megítélésére, ha ugyan magok az egyhá-
zak inkább akarják a' magok által választott egy-
házi, mint világi bírák által ügyeiket megítéltetni. 
Ez a' képviseleti gyűlés nevezhet ki a' papi hi-
vatalra menendök megvizsgálására is, ehez értő 
személyeket, 's miután azok az egész képviseleti 
gyűlés előtt megvizsgáltatván, mind iskolai bizo-
nyítványaikkal, mind a' közönséges vizsgálatokban 
kitűnő feleleteikkel magokat a' papi hivatalra el-
készülteknek nyilvánítják, meghíhatják azokat a' 
megüresült gyülekezetek minden kijelelés nél-
kül, — mint a' mellyel csak az egyházak szabadsága 
szokott kijátszatni, 's a' kijelelök esnek a' vét-
kes részrehajlás kisértetébe, — ugy mindazáltal, 
hogy az elbocsátás 's kenyér nélkül hagyás fon-
tos és a' kirendelt birák által megítélendő okok 
nélkül meg ne engedtessék, mint a' mi elrettent-
vén a' legjobb tanulókat az egyházi hivataltól, 
magát az egyház javát veszélyeztetné, a szaba-
don hívattatott 's elégséges ok nélkül elbocsáttat-
takon égre kiáltó igazságtalanság kö vettetnék el, -
és fel kell tennem minden erényes tanítóról, hogy 
el sem fogadja azoll) an egyház meghívását, melly 
öt azon utálatos, vétkes és az egyházi szent 
hivatalt megalacsonyító feltétellel híná meg, 
hogy akármikor önkénye szerint elbocsálhassa: — 
valamint fel kell tenni minden igazi vallásos gyü-
lekezetről is, mellyben meg van az isteni félelem, 
hogy ezt magátóli elirtózás nélkül nem teendi. — 
Ez a' képviseleti gyűlés nevezhetne ki, az állandó 
akár megyei, akár kerületi felügyelő nem létében, 
mit a' tiszta képviseleti rendszer természettel ma-
ga után von, ollyan tisztviselőt is , kinek holtig— 
lani tiszte leszen a' külső világi törvényhatósá-
gokkali levelezés, a' felügyelök szünteleni válto-
zásukból származható alkalmatlanságok eltávoz-
tatására: de épen azért, hogy ezen személyek 
hivatalukban állandók lesznek, más és kivált birói 
hivatalt ne viselnének, nehogy állandó lekinlé-
lyök által az egyházak szabadsága veszélyeztes-
sék 'stb. — így és nem máskép reménylem, hogy 
az egyházban a' vallásos életet elfojtó, és csak a' 
szolgálat lelkét nemző uralkodás és zsarnokosko-
dás eltöröltetnek, 's ugyanazért a' skót rendszert 
minden egyéb rendszerek felett a' szent írással 
legmegegyezőbbnek tartom. 

Ugy vagyok meggyőződve, hogy ezen most 
leirt tiszta képviseleti rendszer sokkal több jót 
tehet 's tesz a' vallásos életre, a' tanítók 's hall-
gatók jólétére, mint tehettek 's tettek az eddigi 
consistoriumok. Közpapok '0 gyülekezetek 1 a' ti-
teket megalacsonyító gyámság alól felszabadulva, 
régi jogaitokat visszanyemétek.Nem látnátok,egy-
házak követei! a' gyűlés tereme elöttállani a' katonát 

mitől már előre elrettenve, belül a'teremben még 
sóhajtani sem bátorkodtok. Lenne szeretettel igaz-
gató elöljáróság, de nem felsőség 's alattvalóság, 
mi az evangyéliommal ellenkezik. Lennének ugyan 
ezen képviseletben világi urak is, de csak ugy, mint 
azon ekklézsiának, mellyhez tartoznak, küldöttei, 
's a' több, egyházak képviselőivel egyenlők, és így 
nem parancsolok, uralkodók 's az egyházi gyű-
lésekben is világi-czélokat kergetök, hanem mint 
szeretettel tanácskozók, 's különösen a' törvényes 
dolgokban tanácsadók, kik ha tán, mint vallásos-
ságukról nem eléggé ismeretesek, a' gyülekeze-
tektől nem választatnának, vagy meg nem jelen-
nének is, ezeknek nem létét egy az egyházak-
tól fogadott 's illő fizetéssel ellátott értelmes ügy-
véd is kipótolhatná. A' templomok megfertöztetöi, 
latrok barlangjává változtatói, 's vallási buzgó-
ságtok megzavarói nem találnának még botrán-
koztatóbb pártfogókra a' vallásos gyülekezetek 
képviseletében. Nem kellene nektek, egyházak ! 
a'tanítóért,'s nektek, tanítók! az ekklézsiáért mély 
alázatossággal folyamodni akár a' segédgondnok-
hoz, kit talán a' templomban soha sem láttok, akár 
az espereshez, ki tán amannak csak vazallja, akár 
mind a'kettőhöz, hogy ugy kolduljátok ki v.nagy 
ajándékokkal nyerjétek meg azt, kit szívetek ked-
vel, 's menekedjetek attól, kivel lelki atyafiságban 
nem lehettek. A' tudatlanságukról, 's még inkább 
rosz magok-viseletéről megrótt tanítók nem bizhat-
nának ugyan a' hatalmas consistcrialistákban, kiket 
az ö alacsony leikök bálványol, és így a' bűnből 
bűnnel nem menekedhetnének, vagy megtérné-
nek : de annál nagyobb becse volna a' hivatalát 
értő 's annak megfelelő tanítónak, a'most némelly 
világi bölcsek értelme szerint, csak a' nép alsó 
osztályától becsültetendönek (?!), és azokon, kik 
emberi erőtlenségből megestek, önkényt könyö-
rülne a' vallásos gyülekezet. A' hallgatók a' kép-
viseletben nem kényszeríttetnének ugyan erö-ha-
talommal kötelességök teljesítésére, p. 0. a' papi 
fizetésnek jó-pénzben való megadására: de fel-
világosíttatván annak igazságos voltáról, önkényt 
teljesítenék ezen kötelességöket, — irtóznának 
megrontani a' 8-ik parancsolatot, mire most még 
magok a' consistorialisták is szinte nógatják őket, 
's az egyenetlenség magvát hintegetik a' tanítók 
's hallgatók között. A' tiszta képviseleti rendszer 
ellenben eszközölné a' tanítók 's hallgatók közti 
kölcsönös bizodalmat, 's erre a' képviseletben 
egyik egyház a' másiktól lelkesen buzdíltatva, 
megfelelnének a' vallás szent czéljának 's min-
den illyen összegyűlés tereme székes temploma 
lenne a' hívek erkölcsi 's vallásos tökéletesedé-
senek. Ezt hinni 's reményleni szinte kényszerít 
a' nép vallásossága , mellynek nem-létét soha 
semmi consistorium ki nem pótolhatja. (Vége köv.) 

P a p I s t v á n , vámosi lelkész. 



Zsinati tár^y: 10 pont 's ezekre a' 
l»éfeé*i presbiteri unt liatárzata-

Mult évben, egyházi kánonok készítésével 
egyházmegyeileg megbízott választmányunk 
Szentesen összeülvén, mint hitelesen értök, leg-
első kérdésül a' választmányban ez tűzetett ki: 
Vájjon a' kánonok készítésében a' főtiszt, egy-
házkerület által kiadott rendelet következtében, 
a' budai kánonok nyomán kell-e kiindulni 's ha-
ladni a" választmánynak? vagy pedig, a' magokat 
túlélt kánonokat, mint különben is kellemetlen 
súrlódások emlékkövét, egészen félre-téve, a' 
jelenkor szükség- 's kivánatai szolgáljanak irányul 
a' munkálatban? Ez esperesi indítvány mellözté-
vel, az említett ok miatt, többséget nyert az egy-
házkerületi azon határzat, hogy a' budai kánonok 
nyomán munkáland a' választmány; a' különben 
latin nyelven alkotott kánonok honi nyelvre át-
tétetni, 's a' presbyteriumokkal illy alakban ren-
deltetvén közöltetni. A' választmány munkálatát 
ugyan még nem láthatók, így véleményünket fe-
lette nem nyilváníthatjuk: de hallomás utján olly 
kánonok felöl értesíttettünk, mellyeket tekintély— 
lyel fölruháztatni's szentesíttetni egyáltalában nem 
szeretnénk. Minden körülmények oda mutatnak, 
hogy zsinatot pár évtizedig még nem tarthatunk, 
's hogy békével kell tűrnünk, míg eszmecserék 's 
súrlódások után, avvagy csak némi részben is, a' 
közvélemény tisztára derülendhet. Nt. esperes Kis 
Bálint úr , ugy Ítélve, hogy e' téreni munká-
lásban csak akkor reménylhetö mielébbi siker, ha 
az egyes egyházak a' kor főbb kérdései felett 
nyilatkozandnak; hogy a' márkész választmányi 
munkálat, a' kebelbeni egyházak többsége néze-
teihez idomítva, közöltethessék, mielőtt egyház-
megyei tanácskozás alá vitetnék , az egyházak 
presbyteriumaival: a'következő 10 pontot illy 
czélból körözteté. Azonban az egyházak eme', né-
zetök szerint is föfő figyelmet igénylő, pontok 
felett csak a' választmányi egész munkálat velők 
leendő közöltelése után véllek kimeritöleg nyilat-
kozhatni. Illy véleményben volt a' békési egyház 
presbyteriuma is; mivel mindazáltal előre nem 
tudhatá, ha vájjon e' nézet többséget nyerend-e? 
nehogy azon esetben, ha a' több egyházak nyi-
latkozandnak, elzárassék előtte az út, a' 10 pon-
tok felett nyilatkozhatni: azokat teljes-számu 
presbyteri gyűlésben tanácskozás alá vevé 's 
irántok határozatilag következőleg nyilatkozott: 

1-sö pont. Milly alapokra kívánják a' pre-
sbyteriumok prot. egyházunk kormányzását föl-
épitni? — Prot, egyházunk kormányzásának, val-
lásunk elve szerint, más alapja nem lehelvén, 
mint az egyház összes tagjai: annak az egész né-
pen kell alapulnia, ugy hogy egyházunkban rólunk 
nálunk nélkül, önkénye szerint, senkinek rendel-
kezési vagy tanácskozási joga nem lehet, lennie 
nem szabad. 

ház összes tagjai által kivánják-e a' presbyteriu-
mok gyakoroltatni, vagy képviselők által? P r e s b y -
teriumunk ugy vélekedvén, hogy midőn valamelly 
társaság választott képviselők által kormányozta-
tik, annak kormányzásából a' képviselőket vá-
lasztónép kizárva, vagy jogaiban sértve egyálta-
lában nincs; ezen elvnél fogva mi a' képviseleti 
rendszer mellett nyilatkozunk, — és így a' nép 
csak képviselőket választó jogával, vagy kor-
mányzásijogának a' képviselőkre lett átruházásá-
val, — 's nem tömegestől, mi a' tanácskozást ne-
hezítné, sőt sok esetben lehetetlenitné, — folyhat 
be az egyház kormányzásába. 

3- ik pont. Ezen képviselői kormányzásban 
részt vehetnek-e a' lelkipásztorok, 's ha igen, 
ugy-e, mint bármelly egyes presbyter, vagy mint 
a' testület elnöklő tagjai? Presbyteriumunk meg-
győződése szerint, a' képviselői kormányzásban 
a' lelkipásztorok nemcsak részt vehetnek, de 
részt venni hivataluknál fogva kötelesek, még 
pedig mint a'képviselő kormányzás elnökei, kiket 
illet e' szerint a' képviselői testület tanácskozásá-
nak vezetése,'s egyéb az elnökséggel járó jogok, 
kötelességek. — Az elnökség nemcsak az egyes 
ekklézsiákban, de minden egyházi gyűléseken, 
például: egyházvídéken 's kerületen, a' lelkipász-
torokat, illetőleg esperest, superintendenst vagy 
püspököt illetvén. 

-1—ik pont. Az egész nép vállaszsza-e a ' pre-
sbyterium tagjait, vagy a' nép által maga közöl 
választott,] meghatározandó-számu, értelmesb, ay 

vallást és ekklézsiát szeretők? Mivel a' presby-
terek csak azon esetben lehetnek valódi népkép-
viselők, 's csak akkor gyakorolhatják az egyház 
Összes tagjai jogait, ha ezek azokat szabad-válasz-
tás által rajok ruházták: presbyteriumunk a' képvi-
selőket, minden ki jelelés nélkül, az egyház összes 
tagjai által, kivánja választatni, még pedig 6 évre, 
olly módon, hogy az első 3 év elmultával a' 
képviselő presbylerek fele — miben sorshúzás ha-
tározand kilépni vagy hivataláról lemondani 
köteleztetik, a' kilépett tagok ismét megválasztat-
hatván ; — a' presbyterek számát illetőleg, ugy 
vélekedik presbyteriumunk, hogy az ötszáz, vagy 
ennél is kevesebb tagu egyházakban a' presby-
terium álljon 12; az 500 1000-ig 24; 1000 
— 5000-ig 48 tagból, ezen felüli népességű 
egyházakban minden 100 lélekre egy presbyter 
számíttassék. Főkellek a' váiasztandóban, a' val-
lásosságon, józan erkölcsösségen felül, hogy 30 
évet betöltött legyen. Mivel pedig e' kulcs sze-
rint a' népesb egyházakban nagy számmal leend-
nek a' választott presbyterek: ez a' képviselői 
testület választand maga közöl állandó választ-
mányul 6—12 tagból álló választmányt, melly 
papi elnöklet alatt intézi a' kisebb-fontosságú 
dolgokat, tetteiről a'minden évnegyedben leg-
alább egyszer tartandó teljes-számu képviselői 
gyűlést vagy presbyteriumot értesíteni kötelez-



telvén ; mindenkor teljes-számu presbyteri gyű-
lés kívántatik pedig a' gondnok, egyházvidéki 's 
kerületi hivatalnokok választásakor , számadás 
vizsgálata, nagyobb mennyiségű kiadás- 's építés-
kor 's egyéb fontos tárgyak feletti határozáskor. 
— Noha, véleményünk szerint, a' választás által 
alakítóit képviselői testület a' nép minden további 
befolyása, avatkozása nélkül vezeti az egyház dol-
gait — gyűléseit nyilt ajtóknál tartván: hogy 
mindazáltal az egyházi hivatalnokok, például 
lelkipásztorok, tanító 's kántor választásakor a' 
választási jog minél szélesebben kíterjesztessék, 
de azért a' kicsapongást könnyen szülhető rop-
pant népcsoportozás elkerültessék: presbyteriu-
munk azon véleményben állapodott meg, hogy a' 
nevezett hivatalnokok választásakor a' választó 
testület vagy presbyterek száma a' nép által tör-
ténendő szabad választás által ezen esetre min-
denkor megkettőztessék, 's az így megkettőztetett 
számú presbyterium válassza a' kívántató hivatal-
nokot. A' presbyterek választása helyéül a' pa-
rochia vagy iskolaház rendeltetvén, — az egy-
házi hivatalnokok is az egyház valamellyik alkal-
mas épületében — a' templomon kivül — vá-
lasztatván, mindenkor felkiáltás vagy titkos sza-
vazás által. — Nem pártoljuk, nem helyeseljük 
tehát azen gyakorlatot, hogy a' kormányzó tes-
tület vagy presbyterium maga egészítse ki 
magát. — 

5- ik pont. A' képviselői kormányzásra ele-
gendő-e a' presbyteri egyházvidéki, egyházkerü-
leti 's zsinati gyűlések, vagy még ezekhez hozzá 
kell adni a biulai kánonokban javalt eonventet is? 
Az egyházban keletkezhető minden ügyek elin-
tézésére, presbyteriumunk az egyházvidéki, vagy 
tract, és egyházkerületi vagy superintendentiai — 
's mikor szükségesnek ismertetik, zsinati gyűlé-
seket elegendőknek tartja,'s a' budai kánonokban 
javalt 's az e.kerületi gyűléseken felül emelt eon-
ventet illy alakban nem pártoljuk, el nem fogad-
juk; hanem mikor egész hitfelekezetünket ér-
deklő tárgy feletti tanácskozás ugy kivánja: a' 
4 egyházkeriilelek — sőt illetőleg mind a' 8 prot. 
superíntendentiak küldöttei, nem ugyan állandóul 
egy helyen, de hol a' körülmények kívánják, ér-
tekezés végett összejöhetnek — de tanácskozási 
tárgy csak az lehet, mi az egyházkerületben már 
megvitatva, 's mi iránt a' küldötteknek nyilvános 
utasítás van adva; miből önkényt foly, hogy a' 
conventen — mi conferentiának vagy tanácskoz-
mánynak szeretnők nevezni — semmi űj tárgy, 
mielőtt felette az e.kerületek véleményöket nyilvá-
nítnáii, fel nem vétethetik, — tagjaikul óhajtjuk 's 
akarjuk a' 4, illetőleg 8 prot. superintendenst 
vagy püspököt, főgondnokaikkal együtt, — ezen 
kivül minden egyházkerület az alább leirt alakú 
közgyűlésen választ küldötteket, két vagy három 
egyházit, ugyanannyit a' világi rendből; elnököt 
ezen a' conferentián is az egyházi rendből kívá-

nunk, jelesen a' legidősb ptfspököí Vagy superítf-
tendenst, mint szinte legalább két jegyzőt ugyan 
az egyházi rendből; — bár a'tanácskozás e' con-
ferentián — mellynek minden évben tartat»^ 
sem szükséges, sem czélirányos, hanem csak mi--
kor a' körülmények kívánják — nyilt ajtóknál 
tartatván, nyitva áll mindenek előtt a' bemenetel: 
az említett tagok's küldötteken kivül ott senkinek 
szava 's szavazata nem leend; — egyátalában 
nem helyeselhetnők 's el nem fogadhatnák pedig 
azt, ha valaki akár az egyházi rendből generalis 
superintended, akár 's annyival kevésbbé a' világi 
rendből generalis inspector czímmel, 's az összes 
4 egyházi kerület feletti tekintély 's hatalommal 
fölruháztatnék ; minden egyházkerületet a' püs-
pök vagy superintendens főnöksége alatt, aT többi 
egyázkerületektől, annyival inkább bármelly 
egyes tekintélytől, független kormányzói testület-
nek óhajtunk 's akarunk. 

6-dik pont. Választás alá essenek-e az egy-
házi kormányszékek tagjai, vagy pedig kineve-
zéstől függjenek ? Nyilvánított elvünk szerint 
protestáns egyházunk kormányzásában semmi ön-
kénynek helyet nem engedhetvén , minden egy-
házvidéki, egyházkerületi, zsinati tanácsbirák, kö-
vetek, igazgatók a' népet képviselő presbyieriu-
mok által választassanak, — sem egyházvidéki, 
sem egyházkerületi elnököknek tanácsbirákat vagy 
ülnököket kinevezni semmi esetben joguk nem 
lehetvén, még pedig a' püspököket vagy super-
intendest és íögondnokokat kivéve, kiket sok 
fontos okok's körülmények egész életökre válasz-
tattaknak ajánlanak 's parancsolnak, minden más 
egyházi hivatalnokokat mindkét rendből, három 
évenkénti választás alá esendőknek óhajtunk 's 
kívánunk; — e' szerint az esperes, segédgondno-
ka, egyházi-, világiülnökök, egyh.vidéki 's kerületi 
jegyzők — ez utóbbiakat nem a' rendes tanácsbirók 
közölohajtnók, mindkettőt azonban az egyh. rend-
ből, minden 3 év multával új választás alá essenek, 
— azonban czélszerübb rendezését óhajtjuk 's kí-
vánjuk mind az egyh.vidéki, mind az egyh.kerü-
leti — tract, superintendentialis — gyűléseknek; 
jelesen, mivel az egyházakban kétféle tárgyak 
adhatják elő magokat, u: m: peresek és közkor-
mányzatiak; ezeket különalaku gyűléseken kí-
vánjuk intéztetni; a' peres tárgyak felett például 
itél az egyh.megyei törvényszék az esperes, segéd-
gondnoka 's a' rendes ülnökök; a' közkormány-
zási tárgyakban pedig egyh.megyei közgyűlés ha-
tároz, hova a' kebelbeli egyh. presbyteriumai, 
a' pap mellé — mert a' papok az egyh.megyei 
közgyűlés rendes tagjai — küldöttet választanak 
a'világi rendből, ezen közgyűlés elnöke az es-
peres legyen; a' küldötteken kivül másnak szava 
's szavazata nem leend ; a' szavazatok pedig ezen 
egyh.megyei közgyűléseken nem az egyházak 
száma szerint, de a' népesség 's az ezen alapuló 
fizetési arány szerint számíttassanak; míg azon-



ban e' legigazságosb kulcs létesíttetnék, óhajt-
nók, az egyházak szavazalait azon arány szerint 
számíttatni, mint azok egyházkerületünkben a' 
püspök vagy superintendens 's főgondnokok vá-
lasztásakor vétetnek. Az egyli.kerületet is, a ' tár-
gyak kétfélesége szerint, kétféle gyűlésre u: m: 
egyházkerületi törvényszékre és egyházkerületi 
közgyűlésre óhajtjuk 's kívánjuk osztatni 5 aman-
nak szóval 's szavazattal biró tagjai a' püspök 
vagy superintendens mint elnök, segédfögondnoka; 
az esperesek 's segédgondnokaik, 's ezeken kivül 
más mindenkinek csak bemehetés 's hallgatás, de 
szólás- 's szavazat-joga nem leend: ennek pedig 
tagjai az egyházvidékek közgyűlésein választott 
követek; mindenik egyházmegyéből, kettő az 
egyházi, kettő a' világi rendből; elnöke a' köz-
gyűlésnek a' püspök vagy superintendens. Noha 
ez a' közgyűlés is nyilt ajtóknál tanácskozván, 
ide a' bemenetel mindenkinek szabad: szólás- 's 
szavazat-joggal csak az egyházmegyék küldöttei 
birandnak, kik mindenkor utasítással 's megbizó 
levelekkel ellátandók : — a' szavazatot itt az 
egyházmegyék népessége 's fizetési arány szerint 
kívánjuk vétetni 's számíttatni. 

7-dik pont. Vájjon két elnök kell-e egyh.kor-
mányszékeinken, — mint a' királyi helybehagyást 
meg nem nyert budai zsinat kánonai javallják, — 
vagy pedig egy, 's ha egy elnök kell, világi-e 
vagy egyházi? — Presbyteriumunk olly hitben 's 
meggyőződésben van, hogy egy tanácskozó-tes-
lülelnek egy elnökénél több nem lehet, ezt kí-
vánván a ' jó rend, ezt ajánlván a' világszerte 
minden kormányzó's tanácskozó-testületnél diva-
tozó gyakorlat: ennél-fogva a' súrlódást, kedvet-
lenséget, szokszor keserű összeütközést eszkö-
zölhető kétfejű elnökséget nem, pártolja, nem he-
lyeselheti ; még pedig fentebb nyilvánított elvünk 
szerint valamint az egyh.presbyteriumban: ugy 
az egyházvidéki 's egyházkerületi, zsinati gyülé 
seken, mivel ezek mind egyházi gyűlések, min-
denütt egyházi elnököt óhajtunk 's akarunk, t. i. 
egyházvidékeken az esperest, egyházkerületen a' 
püspököt vagy superintendenst,— amazoknak kö-
zelebbröli segédei a' világi rendből választott se-
gédgondnokok , ezeknek a' főgondnokok, kik 
egyébiránt semmi, az elnökséget illető jogokat 
nem gyakorolhatnak, magoknak nem követelhet-
nek, zsinatokon pedig a' legidösb püspököt 
vagy superintendenst óhajtjuk, akarjuk elnöknek. 

8-dik pont. Az egyházi hivatalnokokat, pél-
dául lelkipásztort, tanítót, kántort, szabad tetszé• 
sök szerint válasszanak-e a' presbyteriumok, 's 
az esperesnek csak tudomásul jelentsék föl? vagy 
pedig az esperes állal kijelöltek közöl történjék 
a' választás? A'népet képviselő presbyterium, 
hogy szabad-választási jogában, felsőbb kijelelés 
által, általánosan korlátoltassék, nem helyeselhet-
jük, 's e'nézetnél fogva az általános kijelelést 
nem pártoljuk, — azonban egyházi felsőbbein-

ket, az espereseket sem kívánjuk kivetkeztetni 
minden befolyási jogból, 's hogy mind a két szél-
sőség eltávoztassék 's a' nép szabad-választási 
joga is biztosíttassék: e' részben illy törvényt 
óhajtunk: „Mikor valamelly egyházban a'papi, 
tanítói vagy kántori hivatal ürességbe jövend, 
az ezen hivatal betöltésére, a' nép által meg-
kettőztetett presbyterium, ha van általa ismert 
egyén, ki iránt meleg vonzalommal viselte-
tik , az üresség feljelentésekor, ezt az egyént, 
vagy kit megnyerni ohajtna, a' kijelelés végett 
az esperesnek ajánlja, ki, az egyház által ajánlt 
egyént — hanemha törvényes ok miatt — a' kije 
leltek sorából ki nem hagyhatja, — ha az espe-
resi kifogás 's észrevétel az ajánló egyházat 
meg nem nyugtatja, ez ügyet fölebb az egyház-
vidékre's kerületre viheti; az ekkép az egyház 
által ajánlt egyénhez az esperes tesz még két 
vagy három egyént, 's az így kijeleltek közöl 
választ a' kettőztetett presbyterium, felkiáltás 
vagy titkos szavazat által, hivatalnokot, - - e' vá-
lasztás esperesi helybehagyás 's megerősítés, 
és nem pusztán tudomás végett terjesztetik fel az 
esperes elébe; s az így megválasztott egyházi 
hivatalnok, hanemha ellene indított per utján, hi-
vatalából kinem tétethetik, miből önkényt foly, 
hogy a' marasztás, ha netalán még valahol gya-
korlatban volna, törvényileg eltöröltessék. 

9-d ik pont. A' házasok váló-pereik egyházi 
törvényszékek által intéztessenek-e el, vagy vi-
lági törvényszékek által? A ' házasok vá ló -pere i -
ket, mind azért, mert ezek a' reformatio eredete 
óla, egész 1791-dik esztendeig mindenkor egy-
házi törvényszékek által intéztetlek el; mind azért, 
mert az 1791 -ik 26- dik törvényczikk is csak a' 
protestánsok consistoriumaik elrendezéseig uta-
sítja azokat világi törvényszékek elébe, — mind 
azért, mivel a' válóperek más polgári keresetek-
től lényegesen különbözők, — mind végre azért, 
mert mindenkinek legtöbb bizalma van önvá-
lasztotta biráihoz, 's a' váló-perekre nézve leg-
több biztosítás abban, ha azok azon hitfelekezetü 
birák által Ítéltetnek el: ezen okoknál fogva a' 
váló pereket a' különben is vegyes szerkezetű 
egyházi 's világi tanácsbirákból álló papi tör-
vényszékek által óhajtjuk, akarjuk elitéltetni 

10- ik pont. Egyházi törvényeink, kánonaink, 
magyarul irassanak-e vagy deákul *) s mielőtt 
királyi megerősítés alá terjesztetnének, közöltes-
senek-e a' presbyteriumokkal? Miután polgári 
törvényeink is magyar nyelven alkottatnak: min-
den esetre egyházi kánonaink- vagy törvényeink-
nek is magyar nyelven kell alkottatniok; 's mivel 
csak azon törvénytől lehet üdvös sikert remény-

* ) Meg ne ülközzék a" t. cz. olvasó, liogy e' pont iránt is 
meg akara tudni esperesünk a' presbyteriumok vélemé-
nyét; oka annak, mert a' budai kánouok, mellyek nyo-
mm munkált a' valaszfmány, latin nyelven iratvák, mint 
szinte a' pótló javítgatások is. K. 



leni, mellynek alapja az egész nép, legalább a' 
többség megegyezése; mielőtt alkotandó egyházi 
törvényeink királyi megerősítés alá terjesztetné-
nek, azokat az egyházkerület 's egyházvidékek 
utján, az egyes egyházak presbyteriumaikkal kö-
zöltetni kérjük 's követeljük, és az így keletke-
zendő többség által elfogadott törvényeket ismer-
jük kötelezö-erejüeknek. 

A' rendes jegyzőnek gyengélkedő egészség 
miatti távol-létében, megbízás következtében 
jegyzette's közli H a j n a l Á b e l 

békési ref. lelkipásztor 

^ a j s y l i o n t i e v a n j s . e g y h á z m e g y e 
py i i l é s«- . 

Egyházmegyénknek szokott évenkénti gyű-
lése f. évi jul. 31-dik napján F. Szúdon, számos 
kebelbeli lelkész és iskolatanitók jelenlétében, tar-
tatott. A' világi karbeliek , noha esperesi levél 
által tisztelettel meghívatvák, szokásuk szerint is-
mét elmaradtak. Furcsa, hogy sok müveit ember 
is, a' rosztól, mihez egyszer megszokott, olly 
nehezen szabadul, és fajdalom ! Honthban az egy-
házmegyei ügyek iránti hidegség, a' világi kar-
beliek részéről, már szokássá vált, templomaink 
's gyűléseink meg nem jelenésöket már számos 
év óta siratják 's gyászolják. — Az egyháziak 
részéről is vagy tizen a' gyűlésen nem jelentek 
meg, és minők ezek? tán szinte hidegek, mint az 
elöbbeniek? azt nem állíthatni, mivel papok, 's 
mint illyeneknek, egyházi ügyek iránt hidegeknek 
lenni nem szabad. Véleményünk szerint tehát 
másutt rejlik elmaradásuk oka, mellyet azonban, 
nem akarván jelen közlésemmel keserű lenni, 
ezúttal hallgatással mellőzök, csupán azt állítván 
egyszerűen, hogy minden kifogás e'részben, be-
tegséget kivéve, alaptalan; mivel főhelyek, hol 
minden protestáns pap jelenléte igényeltetik: a' 
templom, az iskola és az egyházi gyűlések. E' 
gyűlésünkön is tehát sokan hiányoztak, de bőven 
kipótoltatott e' hiány egy olly jeles férfiú jelen-
léte által, kit egyházmegyénk buzgóan tisz-
tel és szeret. Ugyanis, főtiszt püspökünk Sze-
berinyi János urat, 12 év leforgása után, szeren-
csések valánk e' gyűlésünkön tisztelhetni, kinek 
megjelenéseért midőn ezennel szíves hálát mon-
danánk, egyszersmind arra kérjük fötisztelendö-
ségét, méltóztassék jövőre is tanácskozásainkat 
ismert kitűnő tehetsége szerint támogatni. Megje-
lenése föoka vala az egyházmegyei pénztár tisz-
tába hozatala, melly tárgyban egy küldöttség ne-
veztetett, ki, a' pénztár valódi mivoltát 's miben-
létét a volt és mostani pénztárnok kölcsönös ész 
revételeik után, valamint a' bevételeket és kiadá-
sokat 's minden ez ügyhez tartozó adatokkal 
egyetemben 1832-ik év óta 1844-kig szigorúan 
megvizsgálandó s munkálkodása eredményéről 
a1 jövő gyűlést tudósítandó. — A' gyűlés máso-

dik főtárgya vala: a" kebelbeni iskola tanítók öz-
vegyei 's árvái intézetének megalapítása. — Már 
vagy 8 évvel ezelőtt az egyházmegyei iskola-
mesterek folyamodtak: kegyeskednék a'gyűlés 
özvegyeiket a kebelbeni papi özvegyek 's árvák 
számára alapított intézet jótékonyságában részesí-
teni; minthogy azonban kérelmöket a' gyűlés fő-
kép azon oknál fogva nem teljesíthette, mivel a' 
fentebbi intézet folyamodásuk idejében már te-
temes (4000 váltó forintot felül haladó) pénzösz-
szeg birtokában volt, mellyek csupán papi-özve-
gyek 's árvák számára alapíttattak: özvegyeik 's 
árváik szomorú sorsára haláluk után némi enyhitést 
kívánván hozni, egy különálló intézetet alapítottak, 
's rendeztetését a' gyűlésnek bemutatván, annak 
helybenhagyásaért esedeztek; kérelmök hatás-
talanul nem hangzott el, mivel jótékony-intézetök 
a' gyűlés által helyben-hagyatott, nemcsak, — 
hanem alaptőkéje világi elnök t. cz. Sembery 
Imre úr által 100 váltó fttal gyarapíttatott. — 
Szóba-hozatván a' mult évi kerületi gyűlés 
jegyzökönyvének 2l-dik pontja, mellyben már 
tavai, a' selmeczi kerületi lyceum küldöttei által 
Selmeczen egy iskolatanítói intézet alapítása in-
dítványoztatok, indítványa azonban el nem fogad-
tatott; jövő kerületi gyűlésre kiküldött követek ez 
indítványt a' kerületnél újítsák meg, előadván, 
miként a' nyíregyházi iskolai-intézetjótéteményei-
ben, a'hely távolsága miatt, kerületünk kiterjedé-
séhez képest, részt nem vehetend, 's kérjék a' ker. 
gyűlést, kegyeskedjék a'nyíregyházi intézet pár-
tolása mellett, a'bányai kerületben is egy iskola-
intézetet, nevezetesen Selmeczen, felállítani, hol 
igen könnyen felállítható, mivel létesítésére csu-
pán vagy 200 f. váltóban szükségeltetik évenként, 
melly pénzöszveggel ha egy vagy más helybeli 
ker. lyceum oktatójának jövedelme szaporíttatnék, 
az intézetnek külön igazgatójáról nem kellene 
gondoskodnia; és ezen korszerű előterjesztés 
után, az intézet Selmeczen való létesítéséről 's 
annak szükséges üdvös voltáról a' jelen gyűlésen 
volt papok meggyőzetvén, évenként, az inté-
zetet felállítása esetére, mintegy 50 forttal váltó-
ban elősegíteni magokat aláírások által leköte-
lezték. — Protestáns gyámintézetet, mellynek 
alapszabályai egyházmegyénkkel közöltettek, il-
letőleg, kitűnvén, miként a' tervben levő intézet, 
különválva a' Lipcsében és Derezdában fenálló, 
Gusztáv-Adolf czímzetü. jótékony egyesülettől, 
csupán honunkra akarja kiterjeszteni hatását^ az 
1843-ik évi egyetemes gyűlésben pedig egy olly 
fiókegyesület levén tervezve, melly a' németor-
szági Gusztáv-Adolf egyesületével czélszerü 
összekötetésbe hozatnék: a'kerületi gyűlésre 
menendő követeknek utasításul adatott, miszerint 
a' kerületet értesítsék, miként egyházmegyénk 
minden jó ügyet kész pártolni s gyámolítani, — 
óhajtja azonban, hogy honunkban e' részben olly-
féle egyesület létesíttessék, minő az 1843-ik évi 



egyetemes gyűlésen terveztetett. Az eddigi s e -
gedelmi kéregetések pedig, mellyek supplica-
tio név alatt jőnek, ezentúl is maradjanak meg, 
más okokon kivül, főkép azért, mivel illy kérege-
tések egyetleni útul szolgálnak, mellyen ollyanok 
is adakozásra híhatók, kik különben semmit sem 
adakoznának. — Olvastatott e' f. évi máj. 21-ik 
napján Bakabányán tartott decanalis ülés jegyzö-
könyve, mellyből kitűnvén, mikép nérnelly ke-
belbeni iskolatanítók, az illető felsőbbség rende-
leteinek ellenére, az egyházmegyei gyűlés által 
elfogadott iskolai rendszert tanításaiknál, mult is 
kolai évben, nem követték: mire-nézve körlelkész 
uraknak meghagyatott, miszerint ezentúl, az illető 
felsőbbség rendeleteivel daczoló tanítókat az is-
kolai vizsgálatok alkalmával följegyezzék 's a' 
legközelebbi gyűlésnek bejelentsék, érdemök 
szerint megfenyitendöket. — Ugyanazon decana-
lis jegyzőkönyv a' kebelbeni iskolai tanítókat 4 
osztályra sorozta, u. m. a' legjelesebb, jeles, kö-
zépszerű és utolsó osztályuakra. A' legjelesebb 
osztályúak névsora következő: Puchor Samu 
báthi, Ser fel János börzsönyi , Timko János d e -
vicsei, Kubdnyi János terényi, Záhon Pál teszéri, 
Borbélyi Pál méznevelői, Weszelszky Márton d re -
nói, Dianovszky János k.-palojtai és Rotaridesz 
János pribelyi iskolatanítók; utolsó osztályúak 
pedig B— L— hodrus-bányai és S— J—f . 
rakonczai iskolatanítók , kik , miután minden 
iskolatanítók főkötelessége az iskolai ifjúság 
taníttatása és neveltetése, nevezetesek pedig 
ezen szent kötelességökben el nem jártak : ha-
nyagságukért jövő közgyűlés elébe idézteitek. 
— Sz. J. börzsönyi lelkész úr fájdalmasan panasz-
kodván, miként gyülekezete két pártra oszolva, 
minden intése 's kérése daczára, nemcsak a' tűz-
vész tavai fölemésztette-paplakot, hanem a' temp-
lomot is a' régi tűzvész ellen kevésbbé bizto-
sított helyen akarja fölépíteni, azért kérte, híveit 
a' gyűlés által rendre-igazíttatni; melly kérelme 
következtében F S. helybeli felügyelő úr meg-
kerestetett: szíveskedjék a' fentebbi, lelkészével 
daczoló gyülekezetet rendbe hozni, 's annak szi-
gorúan meghagyni, hogy ezentúl lelkésze iránt, 
ki ellen ekkoráig semmi panasz a'gyűlés előtt nem 
fordult meg,nagyobb tisztelettel legyenek,'s temp-
lomukat más, tűzvész ellen biztosított, helyen épít-
sék. W e n g e r i t z k y A n d r á s . 

B e l f ö l d i k ö k 1 e m é n y e k: 
I i a l á l ü z a K . Tiszt. Waisz Fridrik Sá-

muel ú r , a' szánthai ágost. vallást köv. egyház 
lelkésze, az esperesség jegyzője, munkás életé-
nek 45- , hivatalának 14-ik évében, mult hó 13-
kán egy jobb életre szenderült. — A' koporsó-
tétel alkalmával t. Psenyeczky Nagy Mihály tályai, 
a ' temetésen pedig Lázári Pál tokaß, és Czirbesz 

András fancsali lelkészek szónokoltak. — Az 
utóbbinak fgy. „Meghala Sámuel, és az egész 
Izrael" *stb. — Kora halála meghiusítá azon r e -
ményeit, miszerint folyvást szerzett tudomá-
nyosságának gyümölcsével, (Példabeszédek, Val-
lási szertartások), az olvasó közönséget meglepje. 
— Ki személyesen 's közelebbről ismeré e'férfiút, 
tudja eléggé méltányolni tudományát. — Minden-
féle hitfelekezetű barátin 's tisztelőin kül egy öz-
vegy 's négy neveletlen fiu-gyermek kesergi a' 
jó apa kora elhunytát. — Béke hamvaira I 

N a g y L á s z l ó . 
E.elkés7'£g;tatá*i ünnepély Nyé-

ken Fejér megyében. Minél óriásibb lép-
tekkel tapasztaljuk szerte terjedni a' lelkiek — a' 
vallás iránti érdektelenséget: annál örvende-
tesebb látni, ha egyesek, sőt közönségek is, salak-
tól ment, tiszta buzgóságot tanúsítanak. — Igen 
kedves benyomást tön ép e' tekintetből reám 
azon ünnepély, mellyet a' k.-nyéki egyház ren-
dezett , hosszas küzdelmek után nyert 's tán 
ép azért olly szeretve fogadott ifjú lelkésze tiszt. 
Farkasdy Károly úr jul. 27-kén történt bekö-
szöntése alkalmával. — Szokatlan-számu, díszes 
hallgatóság seregié be 10 órakor az egyházat, 
köztök sok vidéki 's több olly kitünö-állásu egyén, 
ki Istenét nem illy egyszerű falak között szokta 
imádni; — és a' sz.-szószéken először is Urházy 
Lajos sár-bogárdi lelkész emelt szót, igen jeles 
beszéddel bátorítván 's intvén a' beigtatandót 
szent hivatala viszályai 's kötelességei ellenében. 
— De, megvallom, a' tekintetes közbirtokosság 
helyeit inkább ohajfám vala az egyszerű „egyházi 
közönség" czímet hallani — 's legyen szabad itt 
kitérnem azon már-már általánossá lett óhajtásra: 
vajha minden czímezés — mint egyszerű val-
lásunk szellemével merőben ellenkező, — egyhá-
zainkból, hol mindenki egyenlő, 's mi halotti be-
szédeknél tűnik lel leginkább képtelen meztelen-
ségében , — egészen eltöröltessék. — Tán leend 
alkalom, bővebben szólani e' reform után sóvárgó 
tárgyban. — Utána az új lelkész következék. — 
Már az ima kedvesen hatott reám, — olly tisztán, 
egyszerű 's épen azért olly szép volt az, hogy 
lehetetlen lett volna hallására a' léleknek istené-
hez nem szárnyalni föl. — Aztán következék a' 
szent beszéd, e' gyönyörű alapíge nyomán: ,,A' 
beszédek, mellyeket én szólok nektek, élet és lé-
lek" — mellyben a' keresztyén vallás fensége lön 
leginkább fejtegetve.— Nem vagyok elfogult,de 
állítom , hogy ez egyházi beszéd gyöngyei közé 
sorozandó a' szent iralomnak; a' közbirtokosság 
kinyomatni határozá tüstént, mit igen-igen meg-
érdemel. — Az előadás egyszerűen kellemes — 
a' gesticnlatio helyes, 's a' nyelvezet szabatos^ 
tiszta, mértékletten virágos, minden szó a maga 
helyén, és minden szó nyomott. — Majd az egy-
házi edények 's az anyakönyv adattak át ünne-
pélyesen t. Szombathy Lajos előde, roint esperesi 



kiküldött által, az új lelkésznek, csinosan szerke-
zeti, érzékeny beszéd közt. És mindezek után a' 
hallgatóság ámultán hagyá el az egyházat. 

2 órakor az ujonan épült iskola tágas tere-
mében 's szobáiban mintegy 100-an ültünk ízle-
tesen és dúsan rendezett asztal mellé, hol alig 
szűntek meg az éljen-ek a'leendő nyája szerete-
tével olly pazarul áldott és szerencsésnek méltán 
mondható ifjú lelkész hosszú életeért. 

Isten tartsa őt mindvégig a* közszeretetben, 
mellyben részesül, — Isten tartsa hallgatóit tovább 
is illy példás buzgalomban, mellyet lelkésze meg-
tisztelésében vallása iránt tanúsított, és adjon 
Isten jutalmul ezért, — hogy az első szónok végsza-
vaival éljek én is, — békeséget, egyeséget, sza-
badságot!!! E g y a' 100 k ö z ö l . 

Vé«zes;en pap-iktatás érdem-
méltánylás liitre-tekintet nélkül. A' 
tószegi helv. vallású gyülekezet új lelkésze tiszt. 
Molnár János úr,jul. 13-kán iktattaték be szokott 
szertartással hivatalába. Beiktató tiszt. Adám 
Mihály vezsenyi lelkész, a'papnak hallgatói's vi-
szont ezeknek az iránti kötelességéről 'stb. beszélt; 
míg a1 beiktatott amaz alapeszméről szónokolt, 
hogy a' „papnak okosnak és jó erkölcsünek kell 
lenni.44 Koránsem az ünnepély részleteit leírandó 
fogok azonban tollat, nem is ez vagy ama hon-
nagy tettét szándékom virágos nyelven magasz-
talni: egy vadrózsát mutatok föl, melly egysze-
rűségében hordozza bájait, szakasztva a' fölvilá-
gosodás 's emberszeretet szent ligetében. Az is-
tentisztelet végeztével, a' paplakban, ekklézsiai 
gyűlésre jöttek össze az egyházi elöljárók. A' 
beigtató, fő-esperesi meghagyásból, az ismeretes 
superintendentiai szerződvényt olvasá föl 's ma-
gyarázá meg, kölcsönös aláírás 's megpecsételésre 
szólítva föl az illetőket. Erre egy elöljáró vála-
szolt, egyszerű bár és természetes, de meglepő 
tiszta józan okoskodással fejtegetvén, mennyire 
nem igazságos, nem méltányos ama szerződés s 
miért nem tanácsos, nem lehet, nem szabad azt 
egyik félnek is elfogadni? 's így ez közakarat 
folytán tiszteletettel félretétetett. Majd ugyanazon 
elöljáró a' hála 's elismerés méltányló hangján 
folytatá beszédét, előadva, hogy míg a' nyáj 
pásztornélküli árvaságban volt, pártfogó, résztve-
vő ügybarát nélkül, egyik fenakadás másik után 
bukkanva elő, elhagyottságukban mint folyamod-
tak tanács- 's segítségért a' helység derék jegy-
zője — a' róm. kath. Pejesik József úrhoz, 's 
ez mint vevé emberbaráti szivére az egyház 
gyámoltalan ügyét 's tevé sajátává azt, soha nem 
fogyó türelem , ernyedetlen szorgalommal kezelve 
annak dolgait, vezetve jegyző-könyvét, — mint 
vala minden perczben kész, tanácscsal 's tettel 
előállni, mikor az egyház körülményei segítségét 
igénybe vevék,'s most, miután az eddigiekért szí-
ves köszönetét nyilvánítná, az elöljáróság nevé-
ben ujolag fölkére, hogy az egyházi rendes jegy-

zöséget elvállalni szíveskednék. Ezen őszinte 
bizalom 's ragaszkodás meleg nyilatkozata mél -
tányolva lön 's a' felszólított az új hivatalt elvá-
lalni szíveskedék. íme, urak! egy példa alólról 
fölfelé. Pirulva okulhatnak rajta azok, kik, da-
czára fölvilágosodott korunknak, az előítéletek 
vasigája alatt nyögve, vonakodnak testvérükül 
ölelni embertársaikat, kik az övéktől eltérő mó-
don imádják Istenöket. ß—m—i. 

]fles:ti*#.teltetés. Beregszász, június 
24-én. Örültem a' s.-pataki főiskolában — ha jól 
emlékszem — 35 éveken át ker. vallás- 's hittanra 
oktató, fáradalmas, nehéz pályáján kitartó és tünö 
professor n. t. Somosy János urnák, tek. ns Be-
regh megyében tábla-birói czímmeli megtisztel-
teltetése alkalmával. — Köszönet az említett tu-
dóst érdeklő ajánlást 's érdemet méltányló kine-
vező megyei főispáni helyettes n.mélt. L. J. ur-
nák! köszönet, az említett tudós hajdani tanítványi 
kérésökre indítványozó főtáblabiró K. K. urnák, 
köszönet a' kinevezést meleg érzettel fogadó kö-
zönségnek ! 

Vajha, az ő ritka oktatói nagy gondja, fárad-
sága és nemzetre ható munkája — édes öntudatán 
kivül, hacsak illyféle érdemet megismerő vissz-
emlék által is jutalmaztatnék — kivált számtalan 
tanítványi által.! V a d á s z . 

Szép emlék a' beregi egyh.megye 1845-
dik évi mart. 27-ki gyűlése jegyzökönyvének 4-ik 
száma alatt: Gyámintézeti pénztárunkat l.FreL-
eisen Gyula, Julia és Piroska három testvérek, 
legjobb nagyanyjok néh. tek. Ivó Imre úr özve-
gye, tek. Komoróezy Terézia asszony nevében, 
ennek a'fenirthó 13-án lett végeiszenderülte után 
kétszáz p.Ittál gazdagiták. Mellyet a' gyűlés szí-
nén által is vévén, szíves hálánkat a' jegyzői toll 
ímígy önté ki: Egyházi társaságunk, a' kegyes 
asszonyság becses emlékét méltó tiszteletben tart-
va, áldást mond annak poraira, — hosszú éljent a' 
tőle vallásos buzgóságot öröklött utódoknak, 's 
áldások sokaságát az árvák jóltevő maradékaira!!! 
Harmadik áldozattétel ez egy év alatt a' vallás s 
emberiség oltárára a' nemeskeblü úri család ré-
széről, a' mennyiben a'tisztelettel említett jó test-
vérek édes atyjok t.Freiseisen Dániel úr, ugyan-
csak gyámintézeti pénztárunk gyarapítására már 
azelőtt száz, a' b. e. nagyanya pedig a' munkácsi 
helvét hitvallású egyház gyámolítására végren-
deletileg háromszáz vftokat ajánlani 's adni ke-
gyesek valának. Vajha a' szép példa sokakra 's 
minél többekre nézve ösztönül szolgálna, hasonló 
nemes tettek gyakorlására! Közgyűlési megha-
gyásból közli P a p J á n o s , 

munkácsi lelkész. 
Hála és köszönet! Tállya, aug. 2-án. 

Multhó 28-kán tartott egyházi gyűlésünkben, 
új felügyelőnk tek. Okolicsány Lajos úr, egy 200 
pftról szóló kötelezvényt nyujta be, mellyet 
özvegy Korponayné, született Mazsári Juliánná 



asszonyság egyházunk gyarapodására alapí-
tott, — melly fen nevezett tökének haláláig fize-
tendi kamatait. 

Ezen éltes asszonyság, egész éltében ta-
núsított vallás-buzgalmának ujabb jele által, 
érdemeinek koronáját tetle fel , — adja az ég , 
hogy ezen vallásos kebellel bíró asszonyságot 
gyámolító pillanatokkal áldja az ég, gyöngélkedő 
napjaiban, - 's ha egykor sírba húny, serkentő 
például lengjen dicső neve közöttünk! —A' tállyai 
egyház nevében N a g y L á s z l ó . 

Zeiie-íiiiriepély Nzatmár-Méme-
l i b e n . Jun. 22-kén tartatott a' szatmár-részi 
műkedvelő növendékek zene-gyakorlati mutat-
ványuk. Dél-esti hat órakor kezdődött, — 's az 
arra rendeltetett terembe fölgyülekezett hallga-
tóságot díszes hölgykoszorú s számos egyházi 
és világi egyének képezék. Megnyílt a' nyil-
vános próbatét, mellynek folytában több nemzeti 
zene-müvekkel egyben — kitűnő ügyességgel 
adattak Thalberg és Kalkbrenner ábrándai. — 
Az előadást feszült figyelem kiséré, mit csak ko-
ronként szakasztott félbe az ollykor sürü tapsok-
ban 's szerény helyeslésekben kitörő általános 
tetszés-zaj. A' nap már elszállt — 's csak a' tiszta 
alkonynak esthajnala csillogott, midőn Rákóczi 
indulójának — mint záradéknak — előadása távo-
zásra intett; 's a' három órákig tartott folytonos 
játszást, melly minden részrehajlatlan műértő lel 
kére örömtől hevült érzelem szent lángját fuvalá, 
követte a' szorgalmas 's ügyes-tapintatu zeneta-
nító Borsi Mihály szatmár-részi orgonista hálás 
keblek mélyéből áradozó éljenekkeli méltányos 
üdvözöltetése. — Nem említem, hogy e' férfiú 
páratlan szorgalommal végzi az egyháztól elébe 
szabott kötelességeket, — mellőzöm, milly szem-
betűnő sikerrel adja vallás-, erkölcs- 's tudomá-
nyos oktatásait leányiskolája növendékeinek: de 
méllányolnom kell a' szorgalom szellemét, melly 
e' férfiú keblén felárad , szünóráit is zenetanítás-
ban emészteni föl. És nem rövid haszon heve 
vagy szenvedelem ereje ragadja öt ez önáldo-
zatra,— melly szerénységének egyszeri tekinte-
téből is kitetszik, — öt csak a' vágy lelkesíti ez 
igyekezetében, másokkal közölni azon kincset, 
mellynek birtokába hosszú igyekezet után jutha-
tott. Hogy pályáján nemes önérzéssel halad, — 
hogy szíve mindig nemesb vonásokkal ékesül, 
ebben leli ö a' mondhatlan édes jutalmat, mit min-
den jótett magával hoz; óhajtható, hogy legalább 
e'jutalomtól a'büzgó tanító szivét semmi idő vész, 
semmi sorsviszály méltatlanul meg ne fossza, — 
óhajtható, hogy érdeme szerint magasb pálya 
nyíljon előtte , mellyen Iángigyekezete méltó ju-
talomra találandna! F a r k a s B e n c z e , 

szatmár-németii káplán. 
I»koia-u^y ' s Iftálanyilatkozat 

Békésről. Egyházi adózást illető, azon, nem 
kevés küzdésbe került nagy változás, melly a' 

békési reform, egyházban, a' birtok-aránylagos 
elv elfogadása 's alkalmazása által, a ' mult évben 
történt, ugy hiszszük, a' t. cz. közönség előtt e ' 
lapokból eléggé ismeretes. Hármas czélt ért el e ' 
rendszer életbe léptetése által egyházunk, jelesen 
a' szegényebb osztály nem nyög az aránytalan 
tereb emelése alatt; iskoláink szabadok, azaz, 
teljesen díjmentesekké emelkedtek ; végre taní-
tóink csak ez uton javítható évi fizetéseik biz-
tosb 's illedelmesb lábra állíttattak. De ismere-
tesnek véljük 's kérjük azon kegyes jótékonysá-
got is, mellyet a' békési reform, egyházra mélt. 
gróf Wenkheim József Antal cs. k. kamarás, mint 
földesúr halmozva árasztani méltóztatott. Men-
nél gyakoriabb a' jótétemény élvezése: annál 
szemérmesb a' szerény szűkölködő a' segedelem-
kérésben. Illy helyzet 's körülmény közt volt a* 
békési reform, egyház is. A' rendezett egyházi 
adózás tágabb mozoghatást engedett ugyan a' ta-
nítói fizetések megalapításában, noha azok szá-
ma kettővel szaporodott: de mivel kilépni akart 
egyszersmind az egyház a' tanítói székek állan-
dósításával azon régi vágásból, melly szerint a' 
kis gyermekek tanítása — hová a' legügyesb-ta-
pintalu paedagogus volna óhajtandó — évenként 
változni szokott, legtöbbször tapasztalatlan ifjakra 
volt bízva: még ekkor sem érezte magát, birto-
kában lenni mindazon segédeszközöknek, mellyek 
egyik főczél elérése, t. i. a'tanítók lelkiösmeretes 
szorgalma méltányos megjutalmasására nézve, 
minden más segedelem-forrást nélkülözhetővé ten-
nének. Mert az iskolák még magokban, mint lé-
lek nélküli testek tekinthetők; az értelmes, ügyes 
és hü tanítók, millyek pedig csak méltányos díj 
mellett reménylhetök, azokban az elevenítő lélek. 
E' nézetek szolgáltak indokul a' békési ref. egy-
ház elöljáróinak, a'midőn az egyház virágzása 's 
népnevelés emeléseérti áldozat-tételben lankadni 
nem tudó, tisztelve említett kegyes grófot, jobbá-
gyai valódi édes atyját, alázatos esedező leve-
lökkel megkérték, hogy a' részint eddig is fen-
álló, de földdel el nem látott, részint most létesített 
— együtt hat tanítói szék állandósítása- 's alapí-
tására , fél fé l , összesen 3 egész telek földet a' 
közlegeiöböl adatni, ekkép a' tanítás 's nevelés 
szent ügyét egyházunban örök-időkre megalapítni 
méltóztatnék. Az édes remény, hogy mi, jótéte-
ménynyel annyiszor elhalmozottak, ezúttal sem 
fogunk vigasztalás nélkül hagyatni, teljesült, mert 
folyó év febr. 11-kén illy kedvező válaszszal 
nyerők vissza benyújtott kérlevelünket: ,,A' nö-
vendékek mentül czélszerübb neveltethetésében 
olly dicséretesen buzgólkodó békési helv. hitval-
lású egyház éndemteljes előjárói előterjesztett, 's 
általam is teljes mértékben méltánylott kérelmök-
höz képest: a' még földdelel nem látott hat taní-
tói szék dotálhatása tekintetéből, a' békési közle-
gelöböl összesen három teleknyi föld-mennyiség 
kihasítását ezennel kész szívvel megrendelem. 



Kígyóson, febr. 11.1845. Gróf Wenkheim József 
Antal m. k. cs. k. kamarás." £ ' szép 's dicső 
czélu adománynyal tűzte a' nemes gróf eddigi tet-
teire a' hervadhatlan koszorút. Szinte iskolai szék 
dotálása tekintetéből a' r. kath. egyháznak egy 5 
aT g. n. e. egyháznak is egy egész telek kihasí-
tását kegyeskedett megrendelni. Sőt méltányolva 
kegyes grófunk azon törekvésünket is, miszerint 
iskolás növendékeinket a' gyümölcsfák nemesí-
tésében gyakolatilag ohajtnánk oktattatni — e' 
czélra a' 3 külön hitfelekezetüek által együtt 
használandó 10 holdat; füzfákkali beültetés végett 
pedig, honnét idővel az iskolák tűzi fával lesznek 
ellátandók, szinte a' 3 egyháznak aránylag 5 
holdat; végre temető-helyül a' 3 egyház közt né-
pességi arányban felosztandó 70 holdat rendelt, 
a' már-már elkülönítés alá kerülendő közlegelő-
bői kihasíttatni. Isten tartsa meg a' kegyes gróf 
drága életét, hogy a' vallás 's népnevelés terén 
általa elhintett oemes-keblüség dicső magvai mind 
kikelését, mind gyümölcsözését sok időkig élvez-
hesse! Följelentök a' kegyes adományt egyház-
megyei gyűlésünknek is, hol a 'nemes grófnak 
köszönő levél küldése határoztatván, az esperesi 
vizsgálatnak utasításul adatott, hogy az úr oltá-
rára tett e' kegyes adományt előszóval is, az egy-
házmegye nevében megköszönje. E' grófi kegyes 
adomány segélt bennünket eljutni azon térre, hol 
a' most már állandósított tanítók méltányos fize-
tésök iránt rendelkezheténk. Egyházunkban van 
jelenleg hat fi-'s négy leány-tanító, — a' követ-
kező, már egyházmegyei helyeslést 's megerősí-
tést nyert évi fizetéssel. I. Rectori, majdan állan-
dó professori évi fizetés: 1) 200 pft., 2) 20 kö-
böl buza, 20 köböl árpa, 3) 2 ' / 2 negyed telek 
szántóföld, 4) halottak bejegyzéseérti díj ének-
szóstól 24 váltó kr., predikátzióstól 30 kr., búcsúz-
tatás 2 pft. II. Másod oktatói fizetés: 1) 100 
pft., 2) 20 köböl búza, 20 köböl árpa, 3) kétne-
gyed telek szántóföld. III. 4 alsó fiiskola-tanító 
fejenkénti fizetése: 1) 60 pft., 2) 15 köböl búza, 
15 köböl árpa, 3) kétnegyed telek föld. IV. 3 
leány-tanító fejenkénti fizetése: 1) 80 pft. 2 ) 20 
köböl búza, 20 köböl árpa, 3) 2 n e g y e d telek 
szántóföld. V. negyedik leány-tanító fizetése: 1) 
100 pft., 2) 20 köböl búza, 20 köböl árpa, 3) 
2 negyed telek szántóföld. Jegyzés. A' szántó-
földet az egyház nem mivelteti; közgyakorlat 
szerint felében szokás míveltetni. Ezen évi fize-
tésen felül a' gyermekektől semmi czím alatti 
fizetés nem követeltethetik —Közli a'nemes ado-
mányt — dotatiót — 's az adományozó kegyes 
gróf. nevét örökítni törekvő tiszta szándokból, 's 
a' békési reform, egyház hálája nyilvánításául 

H a j n a l Á b e l , 
békési r. lelkipásztor. 

X e v r í é f » - f ^ j t t f ó l r -
k o i i y « é f s T a s s r ó l . Tassi közbirtokos* és fb. 
tek. Földváry Mihály úr, f. é. mart. hónapban el-
hunyt nagy-reményű fiának, egyszer 's másszor 
általa mulatságra nyert és megtokargatolt pénzé-
ből, (mennyiben ez, a'czélzott öszveget meg nem 
üté, pótolván) szem előtt tartva a' korán siratott-
nak tanulási szorgalmát 's példás erkölcsét, mint-
egy annak szelleméhez képest, 100 v.ft. alapít-
ványt tel t : Földváry Ferdinánd alapítványa név 
alatt, mellynek évi kamata 6 vft., minden évi 
próbatétkor azon fiu-gyermeknek fog adatni ju-
talmul, ki tanulási szorgalommal párosított jó vi-
seletével magát tanuló-társai között kitüntetendi, 
's a' helybeli lelkész és két tanító által arra é r -
demesnek itéltetendik. 

Reménylem, kegyes elnézést nyerendek, a' 
tisztelt úr ismeretes szerénységén ezen közzé-
tétel által ejtett sérelemért, ha nyilvánítom, mi-
ként engem arra nem más, mint a' nemes-tett 
iránti tisztelet ós hála, 's a szép példa általi hatás 
reménye indított. S z é p I s t v á n . 

F e l § ö - é r i U k o l a - v i z ^ á l a t , é s 
m é g v a í a m i . A' Pr. Egy. és Isk. L. 18-dik 
számában, az őrségi ref. egyház-megyéről közölt 
czikkemben, a' 7-dik pont alatt, érintém, hogy a' 
gyülekezetekben isk. felügyelök rendeltettek: de 
— tisztelet-becsület a' kiveendöknek — sok gyü-
lekezet nem látta a'felügyelöket. Örömmel jelen-
tem , hogy nálunk az idén ez alól kivétel tör-
tént. Ugyanis tek. Lahy György, sz.biró úr, 
mint rendelt felügyelő, szíveskedett, apr. 6-kán 
egész napon, a' templomban tartatott isk. vizsgá-
laton megjelenni, azt figyelemmel végig is hall-
gatni. De nemcsak hallgató volt a' tisztelt úr, 
hanem szorgalom-jutalmazó is. Ugyanis a' szor 
galmatosabb tanulók közt — nem különbség nélkül 
— 31 ezüst húszast osztatott ki a' helybeli lel-
kész által, 's miután a' szülőknek gyermekeik 
nevelését, iskolába járatását, a' tanulóknak a' 
szorgalmai, jó erkölcscsel párosulva, a' lelkész-
nek és iskolatanítónak az iskolát szívökre kötötte 
volna: a'lelkészt egy aranynyal, a'tanítót 4 
pengő forinttal ajándékozá meg. 

Ugyanez alkalommal átadá alulirt azon két 
új-testamentomot is, mellyel t. Zsoldos Ferenc& 
úr egyházmegyei ülnök, a' magokat kitüntető két 
szorgalmas tanuló számára, nála letett, két é r -
demes tanulónak. Ezek valának a' nagyobb jutal-
mak. Kik pedig ezekben nem részesülhettek, 
azoknak közlő, Wimmer úrtól neki ajándékba 
küldött több apró könyvekkel kívánta szorgalmu-
kat ébreszteni, 

A' három jótevőnek adjon Isten, szivességö-
kért, többszörös jutalmat! kívánja a' f.-öri ref. 
gyülekezet, annak tanítója, és a' lelkész Felső-
őrött, 1845. maj. 19. S z í j G y ö r g y . 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
35. s z á m . Negyedik évi folyamat. August. 31. 1845. 

Die Presbyterial-verfassung achtet und bewehrt da» evangeliscbe und protestantische Princip, nach welchem 
die Kirche eine freie Vereinigune i s t , üher welche die Aufsicht und Verwaltung von e igens dazu aus 
dem Schoosse der Gemeinde gewáhiten Personen wahrgeDommen werden musx. K i s t . 

TARTALOM: Szózat az egyházi képviselet ügyében, czélozva a' 

Palotán készült képviseleti rendszer tökéletesítésére. P a p 

I s t v á n . — A ' tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület közgyűlése. 

N é m e t h y P á l . — Tiszáninneni helv hitvallású egyház-

kerület közgyűlése. V á l y i P á l . — S z e n t - l a n t : Dávid 

zsoltárai. B a k s a y D á n i e l . Vegyes közlemények.— 

Szózat az egsyliázi képviselet ügyé-
ben 9 czélozva a' Palotán készült 

képviseleti rendszer tökélete-
sítésére. (Vége . ) 

Ezen gondolat vezet engemet azen 
3-dik 's legérdekesebb tudományra, hogy a' 

képviseleti rendszerről mindaddig csak álmodo-
zunk, valameddig az eddigi consistoriumok fen-
állanak. Ezek, mini heterogeneumok, egyesíthet-
lenek, 's ugyanazért a' Palotán alkotott képvi-
seleti rendszernek is bukni kellett, és jól jósla n.t. 
Török úr, tekintve az episc. hajlamot, hogy abból 
mi sem lesz. A' consistorium, hatalmas emberekből 
állván, kik világi hatalmokat az egyházba is áthoz-
zák, az ekklézsiák vallásos, de fegyvertelen kép-
viselőire nézve túlsúlyt gyakorol, 's a' melléje 
állíttatott képviselői testület csak szolgálója leend a' 
consistoriumnak,'s ezt az evangéliommal meg nem 
egyezhető uralkodásban még inkább megerősíti. 
Oh, vajha papok ne lennének itt pásztorokból far-
kasokká, kik sem a' Jézust, sem az Atyát nem 
ismerik! A' palotai választmány pedig, mint 
consistorium képében működő, nemcsak meg-
hagyja a' képviseleti rendszer mellett az eddigi 
consistoriumot, hanem azt ennek alája is veti, a' 
midőn a* 3-ik szám alatti jegyzésben azt rendeli, 
hogy: „a1 közgyűlések teljes nyilvánossággal tár-
gyaltatandók ugyan, (?) mindazonáltal a' helyvál-
toztatási eljárások, valamint minden itélethozások 
is csupán a'tanácstagok jelenlétében történendök; 
—: ugyszinte a' botrányosabb esetek alkalmával, 
de a'miket, mint illyeket, mindenkor a* tanácsszék 
határozand el, a' hallgatóság a* törvényszéki te-
remben jelen nem lehet," Igy emeli fel magát a' 

tanácsszék (consistorium) előre a1 képviselet f e -
lett, 's így szab törvényt elébe annak, kit illet a* 
törvényhozás. Hiszen álképviselet mint törvény-
hozó test fog arról is határozni, hogy jelen legyen 
*S részt vegyen-e a' birák ítéletében vagy ne?— 

legyen-e consistorium, még pedig állandó, 
vagy ne? És soha azt nem fogja határozni, hogy 
a' birák, akár consistoirialis tagok legyenek azok, 
akár ideigleni felügyelők, titokban ítélgessenek 
's bíráskodhassanak; — és ha ki a' nagy publi-
cista Rotteck Staats Lexiconát az „Öffentlichkeit" 
czím alatt megolvassa, hiszem, hogy egy szem-
pillantásig sem fog kételkedni arról, hogy nyil-
vánosságnak kell lenni a' törvényhozásban, nyil-
vánosságnak az Ítéletben, nyilvánosságnak a* 
végrehajtásban. Önhasznát 's uralkodását nézi 
az, ki ellene van ezen nyilvánosságnak, 's ellen-
sége az emberiségnek. Az igazság levén az em-
ber 's polgár legféltőbb kincse: az ítéletben is 
jobb a' világosság a* setétségnél; söt az Ítéletben 
kell mindenek felett nyilvánosságnak lenni, mint 
a' mellyben az ember életéről, becsületéről 's j a -
vairól van szó. Ez az itéletbeni nyilvánosság, mint 
az igazság palladiuma ad praktikus életet af tör-
vénynek: a' midőn ellenben a* titkos Ítélet kijátsz- " 
hatja a' törvényt, 's a1 polgár bátorságát koczkára 
teszi. Bizony nem titkolódzhatik a1 meghatalma-
zott meghatalmazója előtt, 's ha titkolódzik, g y a -
nússá teszi magát. 

Mi a' botrányos eseteket illeti, mellyekre ha-
sonlóképen nem akar nyilvánosságot a* palotai 
választmány, — azt felelem: 1) Ki botrányt tenni 
nem szégyenl, ne szégyenljen azért meg is Ítél-
tetni: söt a' nem szégyenlett vétek orvosoltassék 
szégyenlhető megitéltetéssel,— vagy ha nem volt 
bolrány, ha hamis a' vád, lássa mindenki a* v á -
doltatott ártatlanságát. 2) Nem is érünk czélt a 
tilkolódzó kedvezéssel; mert maga a" botrányos 
eset, mellynek tudására a' birák is mások által j u -
tottak, nem titok, 's míg a' birák ben titkon Ítél-
getnek, addig kivül annál nyilvábban foly a* 
mocskoíódó beszéd, 's kik azon botrányt beadták, 
annál dühösebben beszélik azt , minél kevésbbé 
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hallhatják az itélgetést, — 's tanácsosabb csak 
eszességből vagy politikából is az efféle botrá-
nyos eseteket a'képviselet jelenlétében's nyilván 
tárgyalni, mintsem, hogy azokat még az utczán 
menő idegenek is meghallják. A' nyilvánosság 
nagy kincse levén az emberiségnek, csak azért 
sem jó kifogásokat, clausulákat tenni, mellyek az 
egész törvényre nézve mindenkor veszélyesek 
voltak. — És vájjon a' botrányos és nem botrá-
nyos esetek kőzött ki szab határt? egyik egyiket, 
a' másik másikat tartván botrányosabbnak, *s félő, 
hogy a* consistorium Ítéletétől függvén ez vagy 
amaz dolog botrányosságának meghatározása is, 
végre a' képviselők nemcsak minden ítéletből, 
hanem a' legérdekesebb tárgyakra nézve még a' 
közigazgatásból is kizárattatnának, 's a' consisto-
riumok csak játszanának a' képviselőkkel, 's csú-
fot űznének ezekből. Söt félő, hogy még az is 
botránykoztatónak fog Ítéltetni, ki a' consistori-
umnak azon Ítélete ellen, hogy a' dolog botrányos, 
szót emel, és már ez nemcsak a' teremből fog 
kiküldetni, mint szabad szóló, hanem mint botrán-
koztató, egész a1 börtönig 's börtönbe fog kísér-
tetni, és tettleg- fogja a1 consistorium megmutatni, 
melly igen nem vala igaza sz. Pálnak, mikor ezt 
mondá: A'mi fegyvereink nem testiek? 2. Kor. 10: 
4. Bizony, ha így bánhatnak a' consistoriumok a1 

képviselőkkel: jobb, hogy az egyházak ne is 
küldjenek illyeneket, hanem a' consistoriumok 
parancsoljanak ezután is, mint eddig; az egy házak 
(legalább a' hatalmasabbak) ne engedelmesked-
jenek, mint eddig; 's a' szegény gerlicze-egy-
házak is éljenek ezen jogukkal, ne ugy, mint eddig, 
's mutassák meg, hogy nem mindörökké vexat 
censura columbas. Nem, nem! Nem titkolódzhatik 
a ' meghatalmazott az előtt, ki öt meghatalmazta. 
Ennek látni kell amannak hűségét a' plenipoten-
tiariusságban, szólója van ahoz, 's kell is neki 
szólni, söt ennek megegyezése, vagy helybeha-
gyása üti amannak rendelkezésére a' pecsétet. 
— Hasonló okból nem hagyhatom helybe a' hely-
változtatásba^ titkos működését is a' consistori 
nmnak, kivált, ha erre a'képviselettől fel nem 
hatalmaztatott. — Oh, nyilvánosság! mindenben 
nyilvánosság! —Igyhibázék a'megszokott con-
sistorialis igától még nem menekülhetett palotai 
választmány, csekély belátásom szerint, az egyes 
egyházak szabadsága 's autonomiája ellen, abban 
is, hogy bátor az egyházaknál van az egyházi 
hatalom, törvényt szab ezek elébe, p. o. mint vá-
laszszanak minden 3-ik évben új presbytereket, 
melly törvényszabással a' választmány saját in-
tézkedése életbe hozásának is igen nagy gótot 
vetett, és a' különben nagy-fontosságu és minden 
jó keresztyéntől óhajtandó képviseleti rendszertől 
az egyházakat elidegenítette. — Az egyes egy-
házakról osztán átmegy az egyházmegyére, 's 
•ennek ís, mint a' főconsístorium megbízottja, tör-
vényeket dictál, mellyek szerint a' magok köré-

ben intézkedjenek , mitől viszont az egyházme-
gyének is, mi nem más, mint az azon megyében 
levő egyházak képviselete, féltve önállóságát, 
nem lehet el nem idegenedni. Az egyes egyhá-
zakat 's ezeknek megyéit ugy nézhetjük az egy-
házkerületben, mint a' helységeket 's vármegyé-
ket az országban. Én ugy tartom, 's ugy tanítja 
azt a* természeti jogtan is , hogy valamint a' 
helységek 's vármegyék, mikor álladalmi szövet-
ségre léptek: ugy a' vallásos gyülekezetek 's 
egyházmegyék is, mikor egy nagyobb egyház-
kerületté kívántak alakulni, nem mondottak le 
eredeti jogaikról, hanem csak annyiban engedték 
magokat korlátoltatni, a' mennyiben ez szükséges 
a' minden egyházak nagyobb testülete czéljának 
elérésére, 's minden egyebekben fentartották 
magoknak az eredeti szabadságot, é3 önállósá-
gukat elveszteni nem akarták. Függjenek hát az 
egyházak 's egyházmegyék a'minden ekklézsiák 
javát illető és saját képviselőik által hozatott kö-
zönséges törvényektől, mi tenné a' minélelébfe 
tartandó zsinatot is szükségessé: de a' magok 
körében, a' több egyházak jogainak megsértése 
nélkül, szabadon intézkedjenek, 's intézményeiket 
szabadon használják. — Ez azonban csak hason-
latosság szerint van mondva, 's nem többet aka-
rék bebizonyítani, mint azt, hogy az egyes egy-
házak már csak a' polgári testületek, a' világ-
polgárok jogai szerint is, a' magok körében sza-
badon intézkedhetnek; mert,mint feljebb említém, 
a' polgári autonomia inkább van korlátolva, mint 
az egyházi; abban lehet parancsolás 's külső 
kényszerítés , ebben nem. *) A' polgári autonó-
miában ha van is valami az egyházra alkalmaz-
tatható, az ennek csak világi állását illeti, a' 
mennyiben t.i. énnek is, mint e ' földön 's földi 
emberek között, polgári álladalomban létesült 
társaságnak, külső bátorságra is van szüksége, 
's ezen tekintetben helye van itt is a' külső kény-
szerítésnek. De még ez is, mint a' polgári tár-
saságban , ugy az egyháziban is csak képviselet 
által létezhet igazságosan, nem pedig küriarchia 
vagy hierarchia, 's még inkább nem küriarchiko-
hierarchia, vagy hierarchiko-küriarchia által. 

Ha ki mindezekre azt mondaná, hogy a' nép 
maga sem tudja a' maga javát, nem alkalmatos a' 
tanácskozásra, — erre 1) azt felelem, mit a' hel-
véthitvallás mond: R. XVIII. § 8, hogy ezeknek 
együgyűségök többet használ az ekklézsiának, 
hogynem némelly sokféle bölcs , kényes és felfú-

* ) Czéloz itt az író a' közelebb R.-Komáromban tartatott; 
közgyűlésen tett ezen okoskodásra: Mi lenne az álla-
dalomból, ha az országgyűlés végzésére a" vármegyék, 
*s viszont a' vármegyékére a' helységek ezt mondhat-
nák: az elleue van autonómiámnak, "s kényszeríteni 
őket nem lehetne? Mire én rövideden azt felelem: hogy 
épen az a1 külső kényszerítés tenné az egyliázi szabadsá-
got 's vallásos életet lehetetlenné, mi lehetővé teszi a' 
polgárit, 's ennek condit io sine qua non-ja. 



valkodott tudománynakés a' mitevangyéliomunk 
mond a' világi bölcsekről: hogy ezeknek böl-
cseségök Isten előtt bolondság. 1. Kor. 2 : 1 9 . 
Bizony nem annyira tudomány kell az egyházban, 
mint jó szív, mit sokszor, kivált a' vallásra nézve, 
épen a1 tudomány veszteget meg, 's maga a' val-
lás is nem annyira az értelemnek, mint a' szívnek 
dolga. — 2 ) Ha tudós ember nem találtatnék is 
a'gyülekezetekben, mi nem mindenikről igaz: 
nem tagadhatjuk meg a' köznéptől a' nagy ludo-
mányt is sokszor megszégyenítő természeti észt, 
minélfogva lehet őket felvilágosítni, és a1 vallá-
sos nép kész bevenni az egyház javára czélozó 
jó tanácsot, mi szeretettel hozzá intéztetett. És 
ha a' consistorialis rendszer melleit most olly igen 
harezoló consistorialisták igazán akarják az egy-
ház javát, és szeretik vallásukat inkább, mint a* 
magok uraságát : — ezután is adhatnak jó taná-
csot, mit tenni lehet 's kell is, nem pedig ural-
kodni 's rettenteni, mi minden vallásos életet elöl. 
Igy mutatják meg, hogy ők is a' vallásért, Isten 
dicsőségéért, és nem világi tekintélyekért szere-
lik az egyházi gyűléseket. 

Mondhatná valaki: Az ugyan anomalum, hogy 
a' képviseletes gyűlésekben a' consistorium tagjai 
is tagok legyenek: de kikerülni most nem lehet; 
mert a' gyülekezetek nem érlek még meg a' kép-
viseleti rendszerre, meg sem jelennének követeik 
által, 's a' közigazgatás ügye fenakadna, mire a' 
már felebb tett ezen észrevételemen kivül, hogy 
az egyházak tehetnek vagy nevezhetnek ideigleni 
felügyelöket, azt felelem: 1) A' mi egyszer ano-
malum, nem kell annak kedvezni, mert bűn, 's a' 
következésre nézni, mit előre tudni nem is lehet, 
nem pedig a törvényességre, erkölcsi bálvány-
imádás. 2) A' meg nem érésre tekintés bár a' jó-
indulatuakban nem vétkes is , eleitől fogva búvó 
helye volt a' gonoszságnak, 's a* jót, a' tökéle-
tesedést gátolta, várván a' folyam lefolyását, mi 
soha sem foly le, épen azért, hogy várják. — A' 
gyülekezetek meg nem érésének 's követeik ál-
tali meg nem jelenésének is a' consistorialisták, 's 
ezeknek vitézei a' főokai; mert ezek ezt nem 
szeretvén, nem is érlelik a* népet, söt ijesztik at-
tól, és még az evangyéliom lelkétől vezéreltetett 
papok is, kikre hamar a' csempeszkedés bűne 
mázoltatikj's félhetnek a'boszuállástól, nem me-
rik azt ajánlani a' népnek, mit a* még vaspálezát 
emelhető consistorium nem akar. Szűnjék meg 
csak az uralkodást-szerelö,'s azt kezeikből kibo-
csátani nem akaró consistorialisták serege, kik a' 
félelem lakalát vetik a' közpapok 's hallgatók aja-
kaira, és csak az ő czéljaiknak eszközei szólhat-
nak szabadon, vagyis inkább szolgailag : azon-
nal, ugy hiszem, lesz képviseleti gyűlés, mit maga 
az egyházak java is szükségessé tesz. Érjenek 
meg magok a' papok a' képviseleti rendszerre 
mind értelemmel, mind akarattal, 's bizonyosan 
meg fognak érni erre a' hallgatók is, 

Még ezt is mondhatná valaki: Illő az egyház-
nak is alkalmaztatni magát honunk igazgatási 
rendszeréhez; — a1 tiszta képviseleti rendszer 
pedig, mint respublika-szagu, nem egyez meg 
a' status monarchiájával, — mire felelem: 1) Ez 
a* cons. rendszert nem igazolja; mert a*consisto-
rium sem monarchia, hanem kétfejű aristokratia. 
2) Más a' vallásos, más a' polgári társaság; kü-
lönbözők ezeknek elveik, czéljaik, s különbözni 
kell igazgatási rendszerüknek is , — és egyházi 
kormányunknak nem a' polgári kormánynyal, ha-
nem polgári állásunknál fogva is, a' szent írással 
's helvét-hitvallással kell megegyezni. Az egy-
házban nem másokon, hanem magunkon kell ural-
kodni. És így itt másokra nézve ugyan, a' meny-
nyiben egy léleknek sem szabad a' másikon ural-
kodni, anarchia van: de magunkra nézve, a1 

mennyiben magunknak kell magunkon uralkodni, 
a1 legfelségesebb monarchiának kell létezni, s hol 
illy evangyéliomi értelemben van monarchia, ott 
nem lehet veszedelmes anarchia, vagy törvény-
től! függetlenség. A' status áthágná működése ha-
tárát, ha az egyházi jogokba positive avatkoznék. 
Azt pedig állítni nem lehet, hogy az egyház kép-
viseleti rendszere a' polgárral polgári kötelessé-
gét nem teljesíttetné, melly esetben lehetne egye-
dül a' statusnak ellene veto-t mondani. 

Ne vegyítsük hát össze, ez az én vélemé-
nyem , a' képviseletet a1 consistoriummal, a' v i -
lágosságot a' setétséggel, az új embert az óval: 
hanem egyedül az evangyéliommal 's helvélhit-
vallással megegyező tiszta képviseleti rendszer-
hez ragaszkodjunk. Idvezítönk mondása: Senki 
nem toldja az új posztó-foltot az ó posztóhoz; mert 
az újat is megszakasztja, és az ó posztóhoz nem 
illik az új. És senki nem tölti az új bort ó töm-
lőkbe; mert az új bor megszakasztja a' tömlőket, 
és á' bor kiomol1s a' tömlők is elvesznek. Hanem 
az új bort új tömlőkbe kell tölteni, és mind a' kettő 
megmarad. Luk. 5: 36 — 38. Bizony a' ker. val-
lásnak, a' Jézus e' földön felállíttatott lelki orszá-
gának, a' szerint kell állni, vagy dőlni, a 'mint 
áll vagy dől a1 tiszta képviseleti rendszer, 's ve-i 
gyítve a'consistoriummal, romlást okoz. És ha al 
két gonosz közöl a' kisebbiket kell választaniii 
legyen inkább papi vagy püspöki igazgatás, mini 
eddigi consistorium; mert amaz által, a' papok 
levén organomi a' vallásos életnek, legalább anyw 
nyira a' ker. vallás nem veszélyeztetik. De né 
legyen egyik is, hanem legyen tiszta képviselet; 
a* tanítóknak *s hallgatóknak, vagyis ezek prdé 
sbytereinek, kik teszik az egyházat, *s kiknél 
van eredetileg az egyházi hatalom is, egymás 
közt szeretettel tanácskozása. Tanítók 's hallga* 
tókl ha megvan köztetek a' kölcsönös szeretetéi 
bizodalom, — mert mi szomorú a' ti állapototok^rha 
ez meg nincsen! — miért irtóznátok e g y m á s ^ 
's miért bíznátok inkább másokban, mint ma£i& 
tokban ? Nincs drágább összeköttetés, mint a' tis* 



tek, melly már e' földön mennyországot szemléltet 
's éreztet veletek : miért engednétek hát ezen 
drága összeköttetést felbontatni azok által, kiknek 
az egyházi dolgokban is világiak czéljaik? Mi 
lélekkel tanít a' taníté, 's mi sikerrel hallgatják 
ezt a' hallgatók, ha közöttök meghasonlás 's el-
lenségeskedés van? — Hallgatók! ne \igyetek 
minden léleknek, hanem megpróbáljátok a' lelke-
ket, ha Istentől vannak-e? 1. Ján. 4: 1. Ne fél-
jetek a' paparalomtól, melly egyházunkban nincs, 
nem is lehet, és ha illyet tapasztaltatok, az bizo-
nyosan világi úr segítségével létezett, s az illy 
egyesült úr-papkénytöl elirtózva, a1 tiszta képvi-
seleti rendszerben keressétek menedékhelyeteket! 
— és kik e z e n rendszernek kívánói's előmozdítói, 
azokat mint szabadítótokat becsüljétek,szeressétek! 
Ismerjetek meg mindenkit 's még a' papokat is az ö 
gyümölcseikből. Irtózzatok, mint keresztyének, a' 
hierarchiától, de még inkább a' küriarchiától, 
mindenek felett pedig a1 két egyesült gonosztól, 
a' hierarchiko-küriarchiától,'s küriarchiko-hierar-
chiától. Ne hagyjátok magatokat 's magatokkal 
azokat is , kik titeket legeltetnek, elnyomattatni 
azoktól, kik a' titeket illető egyházi hatalmat ma 
gokhoz ragadva, rajtatok 's tanítóitokon, az Isten 
szolgáin, uralkodnak. 

Ti pedig, szeretett szolgatársaim! kik a' Krisz-
tus képében működtök e' földön, legyetek a ' szó 
igazi értelmében keresztyén papok, Isten 's nem 
emberek szolgái, 's a' helyett, hogy a' félelmes 
hatalomnak, mint valamelly bálványnak alacsony 
lélekkel tömjéneznétek, Istent féljétek, és tartsá-
tok dicsöségteknek, az igazságért, az evangyé-* 
liomi szabadságért harczolni, szenvedni, vagy ha 
erre nincs elégséges lelki erőtök, legalább komo-
lyan hallgatni. Ne idegenítsétek a' népet, akár hi-
zelgésböl, akár félelemből, a'képviseleti rend-
szertől! mert ekkor az evangyéliomlól idegeníti-
tek őket. Szeretetet arattok ti a' gyülekezet na- i 
gyobb részétől, csak papi erényetek által tegyé- i 
tek magatokat méltókká a' szeretetre, legeltetvén : 
a' reátok bízatott nyájat, 's nem uralkodván azon, . 
akár magatok, akár a' mi lehetőbb, mások által, i 
Bizony inkább bizhatunk mi a' velünk lelki atya- i 
fiságban levő, 's a'papban papi erényt, nem világi 
ügyességet 's czélokat tekintő gyülekezet vállá- j 
sosságába, mint a' consistorium félelmes hatal- ] 
masságába, akár a* törvényhozásban, akár az i 
Ítéletben; mert hallgatóinkkal, ha mi jó lelkiös- I 
merettel forgolódunk közöttök , bár kisértse is ] 
őket a' sátán méltatlan üldöztetésünkre, ezt mon- i 
dalja az isteni félelem: Mi módon cselekedném \ 
e' nagy gonoszt, vétkezném az Isten ellen. — Ha 1 
mi kifogástok van a' Palotán készült képviseleti i 
rendszer ellen, mivel egyszerre semmi sem lehet 
emberi erő 's ész által tökéletessé: fedezzétek azt < 
fel,mint én fölfedezem,habár névtelenül is,— habár i 
lSikodémussal Jézushoz éjjel járva is, miért mos- j 
tani helyzetünkben hiszem, hogy megbocsát mi- i 

nekünk a' mi jó Istenünk inkább, mint bűnös em-
bertársaink: de magát a' képviseletet, melly elv-
ben szent, ne bántsátok! Ne mondjátok ki ezen 
keresztyéni intézkedésre idő előtt a' kárhoztatás 
szavát, hogy magát az evangyéliomot ne kárhoz-
tassátok, Világosítsátok a* népet! mert ti vagy-
tok annak világosságai, 's még közönséges taní-
tásaitokban is a' tiszta képviseletre készítsétek az 
Urnák utát, 's egyengessétek ösvényét, mint én 
is cselekedtem a1 többek között boldogult főt. su-
perintendens Tóth Ferencz úr gyásztisztelete al-
kalmával tartott egyházi beszédemben, mit ezen-
nel mintegy mutatóul le is küldök n.t. Török úr-
hoz, bizodalommal kérvén, hogy ezen beszéde-
met, hahogy érdekesebbet nem nyom ki helyé-
ből, az Egyházi Beszédek III-dik kötetébe iktatni 
szíveskedjék. P a p I s t v á n , 

vámosi lelkész. 

Á? tiszai ág. hitv. ev. egyházkerü-
let közgyűlése 

Jolsván f. é. julius 9-ik 's 10-ik napjain tar-
tatván, ochtinai lelkész Geduly Lajos e1 szószék-
ről legelőször hallatott velős magyar beszédében 
kiemelvén remekül a' protestáns egyházi hivatal 
fény-, mielőtt árnyoldalait elösorolá, 's gömöri 
föesp. Spisák György buzgó imában kikérvén az 
Úrnak megszentelő kegyelmét, felügyelőnk Drás-
kóezySám. 's főpapunk Jozeffy Pál ikerelnöklelök 
alatt, igen számosan egybesereglett világi *s egyh. 
képviselők és példás részvétü hívek jelenlétükben: 
1) Elnökeink megnyitó jeles beszédökben sajnos 
tudomásunkra jultaták újra, 23 évig volt legki-
tünöbb-buzgóságu főfelügyelőnk, néhai b. e. Stur-
man Márton, ö cs. k. fölsége udvari tanácsosának 
élete 87. évében m.é.dec. 13-án történt elhunytát, 
melly kerületszertegyászünnepélylyel tiszteltetett 
meg; — egyszersmind fölhívák, egyházi jelen 
állapotunk előterjesztése mellett, kitürö tanácsko-
zásra figyelmünket. 2) Világi egyik főjegyzőnk 
EngelSándor, a' könyvvizsgáló országos biztos-
sághoz lelt előléptetése következésében, elbü-
czuzván levél által egyházkerületünktől, helyette 
Radványi Miksa választatott közfölkiáltással 
jegyzőnek. 3)Egyházi jegyzőink meg nem jelen-
hetvén, Geduly Lajos ochtinai 's Valentinyi Dá-
niel .ráhói lelkészek helyettesítettek. 4) Majd a' 
tavali jegyzőkönyvnek gyakran értelmet homá-
lyosító hibás nyomatása említtetvén, ezentúli 
jegyzökönyveink nyomatásukra nagyobb gond 
fordiltatandik. 5) Olvastatván m. é. egyházkerü-
leti gyűlésünk jegyzőkönyve: a' linczi békekötés 
második százados ünnepe f. é. decemberére es-
vén, ennek örökitendésére, hogy egyháza föl-
építéséhez még tavai elhatározott segély gyűjté-
sünk az egyetemes gyűlésen országszerte kiter-
jesztetni sürgettessék, elhatároztatott. 6) A* sá-
rospataki főtanodában, b. e. Radvánszky Ferenci 



3 0 0 0 vftnyi alapítványa következésében evangy. 
egyénnel betöltendő tanszék, b. e. Magda Pál e l -
menetele után, 9 é v i g betöltetlen levén, az ezen 
idö alatt pénztárunkban maradott kamatok, ha kü-
lönben nem rendelkezett felölök az alapító, töké-
síttetni, 's ezen új töke kamatai az említett tanító 
fizetésének szaporítására fordíttatni rendeltettek, 
megtekintendvén előbb a' levéltárban létező v é g -
rendeletet 's későbbi szék-ürülés alkalmára fön-
tartatván egyházkerületünk szabad- rendelkezési 
joga. 7) Homo la István, a 'magyar nyelv ellen 
N a g y - Röczén tartott beszédeért a' megbízott 
hegyaljai egyházmegye által meg nem fenyíttet-
hetvén, azért, mivel a' megkereső levél 's csatol-
ványai, határozat el lenére, ki nem adattak 's az 
említett egyén, nemzetellenies viselete miatt, az 
egyházmegye kebeléből időközben elmenni kény-
teleníttetett, most a" bányavárosi egyházkerület-
ben Petrováczon segédlelkészkedvén, — ez ügy az 
illető kerületi elnökségnek megíratni rendelte-
tett. * ) 8 ) Egyházkerületi szerkezetünk magyar 

*) Homola István, j e l e n l e g petrováczi ev . segédle lkész , 
f. évi b l - i k számban följajdul a' 1 3 - d i k számban tiszai 
egyházkerület i gyűlésünkről általam közlött e' pont fö -
lölt: „Je l en leg nyíregyházi segédlelkész Homola 
Ittránnak a' magyarosodás ellen Nagy-Röczén 
tartott szentbeszéde ér ti megintetése a' hegyaljai 
esperességre bízatott" — mondván, hogy a'harmadfél 
esztendő óta már begyedik törvényhatóságon m e g f o r -
dult 's mindegyik által — a' nélkül , h o g y kihallgatta-
tott volna — bünletéssel befejezett, mendemondán ala-
puló pöre utoljára is ujságlapok utján, a' közönség í t é -
lőszéke e lébe , egészen elferdített értelemben került l e -
g y e n ; végül ezt adván fölvilágosításához: de mivelhogy 
factum infectum reddi nequit, és ö ezen vi lágos igazság 
kimondásaért, t. i. vallomása szerint: mai időben 
rágalmaztatnak nemcsak egyes emberek, de 
egész néptörzsökök is, mint p.o. a' tótok'' (és e" 
kifejezés maga nem va lóságos r á g a l o m - e ? ) mindenféle 
iskolai , világi 's egyház i dicasteriumok által, az egyházi 
rend hathatós közbenjárása ellenére, büntetésre el i télte-
tett: legalább annyit szabad legyen az il lető bíráktól 
igazság szerint k ö v e t e l n i e , hogy ha már csakugyan 
ártani törekesznek,adjak elő a' dolgot u g y , a 'mint van, 
"s ne ámítsák, ne mérgezzék az a' nélkül is feszült k ö -
zönséget alaptalan kifejezéseikkel 's elferdített tudósítá-
sa ikkal ; — kivi lágl ib, hogy a ' j ó úr azon hiedelemben 
van, mintha ő már n é g y hatóság által büntettetett volna 
m e g , kihallgattatás né lkül ! ? 's mintha bírái alaptalan 
kifejezéseikkel 's elferdített tudósításaikkal ámítanák 's 
mérgeznék személye tekintetében a' k ö z ö n s é g e t ; az i l -
lető pont pedig e g é s z e n elferdített értelemben került 
vo na ki toll a lól: a" t. cz. közönség fölvilágosításaul, 
minden elferdítés gyanúja elhárításául 's igazolásomul 
ide igtatom 1 8 4 4 - d i k évi kerületi gyfllésönk j e g y z ö -
könyve 9. pontját: , ,Olvas ta to t t t. Götnör várme-
gyének az 1843-ik évi sept. 11-kén költ hivata-
los levele, mellyben egyházkerületünket az iro-
mányok megküldése mellett arra szólítja fel, 
hogy nagy-röczei születésű, 's a' lőcsei iskolá-
ban hittudományi hallgatott Homola Istvánt, a' 
magyar nyelv ellen a' nagy-röczei egyházban 
tartott papi beszédeért, békés és keresztyén sze-

szövege több időt kívánván átvizsgálatára, mint-
sem ez közgyűlésünkön megtörténhetett volna, 
a' megkezdett vizsgának folytatása 's bevégzése 
Rima-Szombathban Mihály napig okvetlenül ösz-
szeülendő választmányra bízatott, miután e' s z ö -
vegnek minélelöbbi kinyomatása — tartalma 
különben is minden egyházak , egyházmegyék 
a' kerületi gyűlés által meg levén már vitatva 's 
hitelesítve, — alulirtnak meghagyatott; a* p é l -
dányok minden egyházaknak ingyen kiszolgál-
tatni, *s a' többi testvér-egyházkerületekkel k ö -
zöltetni rendeltetvén olly kéréssel ,hogy ezek is s z í -
veskedjenek szerkezetöket egyházkerületünkkel 
közleni. 9 ) A' kézsmárki egyház 1 0 ft., az eperjesi 
német 3 7 ft. 9 kt., a' tót 8 ftot, a' szebeni német 
egyh. 11 ft. 1 0 krt, a'kassai magyar, német és tót 
egyház 10 ftot, a' gömöri egyházmegye néhány 
községei 13 ft. 5 4 ' / 2 , öszvesen 9 0 ft. 1 3 ' / 2 kt 
adván be kerületi pénztárunk gyarapítására, n a g y -
lelkűségük hálás köszönettel fogadtatott, e g y -
szersmind határoztatott, hogy ezentúl e' szent 
czélra % krajczár vettessék ki évenként minden 

retet et felölelő jellem sajáh'tására megintve, ér-
zékenyen fenyítse meg, az eredményről pedig a' 
tisztelt megyét tudósítsa: — Ezen megkereső le-
vél minden irományokkal egyetemben a' hegyal-
jai esperességnek a' végett adatik ki, hogy a' 
nyíregyházi egyház kebelében káplánképen hí-
vataloskodö Homola Istvánt, ki magát most, azon 
esperesség részéröli, jelentés szerint az egyház, 
közmegelégedésére viseli, a' megkeresés értelmé-
ben intse meg, 's ezen leginkább ifjúságának tu-
lajdonitható ballépésnek példás viselet általimeg-
igazítására utasítsa, — miről ns Göwör várme-
gye értesíttetni rendeltetik— mellyből kiviláglik: 
h o g y a' kérdéses úr nemzetel lenies kifejezését Gömör 
megye csupán nyomoztatá, 's b izonyosan ót is kihal lgat-
ván , ezt fenyítésre méltónak ta lá lva , az egész ügyet 
egyházkerületünk e lébe terjeszté , melly azt a' m e g k e -
resés értelmében megintetés általi érzékeny fenyíttetés 
végett minden csatolványokkal együtt a' hegyaljai e s p e -
rességnek kiadatni rende lé ; — ezek azonban, talán k í -
méletből, ki nem adatván, a' megbízott esperesség e l 
nem járhatott kö te l e s ségében: sőt kérdéses e g y é n a* 
hegyaljai egyházmegye idei j egyzökönyvének 3 9 - d i k 
pontja szerint: időközben nemzetellenies viselete 
miatt Nyíregyházát elhagyni kényteleníttetvén s 
ezért egyházmegyénk színe elébe nem állíttathat-
ván, büntetlenül maradása följelentetelt. Igy te-
hát a' megye nyomoztatá, az egyházkerület a1 hegyaljai 
egyházmegyére bizá a' megintetést , mit egyházmegyénk 
nem teljesíthetett. Ez puszta , v a l ó s á g o s , tagadhatlaa 
t é n y ! Negyedik törvényhatóságról , kihallgattatás nélküli 
négyszeri büntetésről, ámításról mérgezésről , e l ferdítés-
ről Ítéljen tehát a' részrehajlatlan k ö í ö n s é g ! — A"1 k é r -
dés alatt levő 's magát mentegetni, engem, őszinte köz lö t , 
gyanúsítani törekvő s egéd le lkés i nagy-röcze i beszédeért 
most is büntetlen, Nyíregyházáról pedig távorni k é n y -
telen íttetelt hasonló hibájaért; — ha tovább is óhajtja 
sürgetni ügyét, bár drágák, igen drágák pillanatim, min-
den esetre köz lendem ugy nagy-rőcze i , mint n y í r e g y -
házi nemzetel lenies lépései t pusztán, egyszerűen. 

N é m e t h } . 



lélek után. 10) A ' németül tanácskozás joga újra 
megkísértetvén tettleg, húzamos idővesztegetés 
után is megtartók határozatunkat, melly szerint 
a* magyar nyelvben járatlanok most még latinul 
is előadhatják véleményüket. 11) Hasonló idő-
vesztegetésbe került a' jegyzőkönyvnek egyedül 
magy. nyelveni kinyomatása ügyében tavai hozott 
határozatunk, melly homályosan levén szerkeszt-
ve , a' latin fordítás is kinyomatott; végül ennek 
20 pfnyi költségei közpénztárunkra utaltatván je-
len esetben, ezentúl az érintett fordítás, az ezt kí-
vánó két e.megye számára, közköltségen, két pél-
dányban, csupán leíratni határoztatott. 12) A' 
kerületi 's tudományi pénztárak számadásai ezen-
túl egyházkerületi gyűlés alkalmával határoztat-
ván megvizsgáltatni; mi ez úttal foganatba is vé-
tetvén, az egyházkerületi pénztár 1057 vforintlal 
gyarapodott ' s40 ,588 vfra szaporodott; ellenben 
a' tudományi pénztár 25,554 fra olvadván, 803 
vfttal fogyott; minek oka a' rozsnyói középtano-
dának tavai elengedett 1000 fnyi adósság el-
enyésztetése ; a' részletes számadás tavali hatá-
rozat ellenére sem közöltetvén egyházmegyéink-
kel , főjegyzőnk Jankó András, kit az úr Isten 
egyházunk díszére sokáig éltessen, megigéré, 
hogy míg tollúnkat viendí, önköltségén leíratván, 
egyházmegyéinkkel közleni szíveskedendik a'rég 
óhajtott részletes számadásokat. 13) A1 két 's 
több évi kamatokkal tartozó adósoknak pörbe lett 
fogatásuk bejelentetett. 14) A' nyíregyházi nép-
tanítókat képző intézet létrehozásával megbízóit, 
kitünő-buzgóságu választmány jelentvén, hogy az 
igazgató-tanítói széknek 500 pftnyi fizetés mel-
letti betöltésére fölszólíttatni kijelölt egyének kö-
zöl négyen küldék be tagadó válaszukat, sajnos 
tudomásul, — ellenben új adakozásokból begyült 
mintegy 600 pft. kézbesítése (néhány, neveze-
tesen a' gömöri, kárpátaljai, bányavárosi 'shegy-
aljai egyházmegye részéről) hálás köszönettel 
fogadtatott; — ez intézet helybeli fölügyelöjé-
nek a' nyíregyházi egyház érdemteljes, ez ügy-
ben is elejétől fogva folyvást kitűnő, fáradhatlan 
buzgalmu fölügyelője Kraíovánszky András vá-
lasztatván el, az aláírási íveknek 's ajánlatoknak 
beszedetésök, nyomtatás általi közhírré tételök, 's 
minden ez intézet minél-elöbbi létrehozását eszkö-
zölhető ügyeknek elintézésök,mint szinte a'tanszék 
betöltése is, az említett buzgalmu állandó választ-
mányra bízatott. 15) Az ugy nevezet zay-ugróczi 
rendszer mikép ? 's mennyire lett behozataláról 
mult évben elhatározott fölügyelöi tádósítást csu-
pán az osgyáni, miskolczi 's rozsnyói középtanodák 
nyújtván be: jövőre választmány neveztetett ki, 
melly az e.kerületi gyűlést előző napon vizsgá-
landja meg a1 főbb tanodáktól osztályról osztályra 
okvetlenül a' kerületi elnökségnek megelőzőleg 
beküldendő tudósításokat, részletes jelentést az 
egyh.kerületi gyűlésnek teendvén. 16) A'német-
honi egyetemben levő vagy ezekre készülő csu-

pán öt ifjak húzhatván egyenként 100- vftnyi se-
gélydíjt: a' hatodik ajánlott ellen, nemzet-ellenies; 
fondorkodásai miatt, kifogás tétetvén, ezt meg nem 
nyerheté; az e' fölött kitört keserű kifakadások* 
újra húzamosb drága időt vesztegetének el ha-
szontalanul. 17) Bécsi s budai ügyviselőinky 
hogy tudósításukat beküldék, csupán följelente-
tett. 18) Az egyetemes gyűlés elrendezéseiekin-
tetében csak 5 egyházmegye nyújtván be véle-
ményét : a' tanakodási jogot, az evangelika egy-
ház bármelly tagjának 's szavazat esetében, a* 
képviseleti rendszert föntartani, elnöki székbe fő-
felügyelőnk mellé a' hivatalára nézve legidösb 
főpapot ültetni mindnyájan óhajtván, azon egyben 
különbözének, hogy némellyek csupán egy, mások 
nyolcz szavazatot igényiének egy-egy kerület 
számára; minlhogy pedig a' gömöri 'skishonthi 
egyházmegyék hamarább tárták gyülésöket, mint-
sem egyházkerületi gyülésünk 's az ezen fölve-
endő, szóban forgó tárgy kihirdetése megtörtént 
volna; a1 hegyaljai egyházmegye pedig nem birá 
a' hirdetésben idézett 1824-iki egyetemes gyű-
lés által kidolgozott 's 1828-ban egyházkerüle-
tünk által is helyeslett véleményt, utasítással föl 
nem léphetvén: nyilatkozatuk beváratni 's azután 
választmány által öszvesen a' külön vélemények 
megegyeztetni határoztattak. 19) Olvastattak azon 
egyházaknak neveik, mellyeket a'n.m.m. k. Hely-
tartótanács fölsegéltetés végett ajánl. 20) Több 
rendbeli legfelsőbb kir. íntézvények már kihir-
dettetve levén, tudomásul vétettek. 21) A' pláv-
niczai fiók-sváb-oíaszi 's tályai anyaegyházak a' 
Gusztáv- idolf nevét viselő intézet nagylelkű ke-
gyes pártfogásába ajánJfatni rendeltettek. 22) In-
dítvány tétetvén az iránt, hogy egyetemes gyű-
lésünk hálás érzeteit nyilvánítván a' tavai szen-
tesített 's számos sérelmeinket orvosló vallási 
törvényczikk miatt dicsőségesen uralkodó kirá-
lyunknak, mint szinte fölséges nádorunknak: egy-
szersmind emelné ki azon sérelmeinket, mellyek 
ugyan már több ízben fölterjesztettek, de mind-
eddig orvoslást nem nyertek; hogy a legköze-
lebb tartandó országgyűlésen azoknak orvosolta 
tásukat is atyailag megengedni kegyeskednék; 
ez indítvány köztetszéssel fogadtatott. 23 ) Végre, 
több érdektelen ügyeknek is elintézésök után, 
22 évtől fogva főpapunk, fötszt. Jozeffy Pál, 
mindjárt hivaíalábai léptekor magában föltett el-
tökélése következéáében, hogy, mihelyt öregségi 
gyöngülését érzendi, lelépend azonnal díszes 
hivataláról, váratlanul, szívrehatólag elbúcsuzék 
egyházkerületünktől, olly szíves fölajánlással, 
hogy míg utódja elválasztatnék, addig terhes hi-
vatalát folytatandná; — azonban néhány helyeslő 
nyilatkozatok közben, többen a'már szétoszló-fé-
Jen levő gyűlés tagjai közöl, egész a' könyezésig 
elérzékenyülten kérleíék apostoli-szellemű főpa-
punkat, hogy szándokátój legalább még három 
évig állana el 's várná be hívataloskodása század-



negyedes ünnepét; mire végül azon vélemény 
fejlett ki: hogy jelen gyülésünk eloszlottnak te-
kintetvén , kerületi fölügyelönk is kevéssel előbb 
már eltávozván, búcsuzása 's leköszönése jelen-
leg el nem fogadható. — A'gyűlést elfogadó szent-
egyház, előbbi határozatunk szerint,csupán szállá-
sokról, a'képviselők által viselendő költségű köz 
ebédről, készpénzért kiszolgáltatandó takarmány-
ról köteleztetvén gondoskodni: el nem hallgatha-
tom a' jolsvai szentegyház 's elöljáróinak kitűnő 
vendégszeretetét, melly az egész gyűlést igen 
szívesen 's bőven ellátá mindenekkel; — mint 
szinte azt sem hallgathatom el, hogy a' 14 óra 
hosszáig tartott tanácskozási időből legalább 6. 
egész óra nyelvsurlódási haszontalan 's ered-
ménytelen vitákra pazaroltatott. 

Közli N é m e t h y P á l . 

Tiszáiiimieni Iielv. hitvallású egy-
házkerület közgyűlése, 

A'S.-Patakon tartatni szokott nyárszaki köz-
víz,cgálat első napján, jul. 13-án , főiskolánk új-
ból épült falai közt, egy orgonával ellátott ima-
ház kapui zárattak föl először a' felavatásra só-
várgó nagy sokaságnak; az űj hangszer 's ének-
lőkar vegyes müködésök után, intézeti pap Zsar-
nay Lajos sz. Dávid és Péter testvérigéin szí-
vünket és lelkünket az imaház's iskola tiszteletére 
melengeté, a' mennyiben az „tudományok mű-
helye, művészet csarnoka, vallás temploma." 
Az alkalmi beszédet alsó-zempléni esperes So-
mossy János Istenhez emelt felavató imával re -
kesztette be. Az iskolai tanulóság, a' különben 
tág teremben meg nem férhetvén, komolyabbat 
fogolt tenni, ha a' kinn-ácsorgás és zsibongás 
helyeit városi templomban tartja a' Jövel szent 
lelket. Igy hát Kegyes Orbán collega mély szen-
dergése 's hosszant nyujtózása daczára, azon ho-
mileticum seminarium, mellyet dús-emlékü Vaynk 
hajdan megalapítóit, mellynek szelleme iskolánk 
fiait az egyházi pályára gyakorlatilag régóla ve-
zérli, 's a' 3000-es töke 180 ftos kamatában j e -
lenleg is három kitűnő ifjút részeltetett, — új ima-
házunkban is egyik nem csekély támpontját találta 
meg. 'S mi, mint a' kálvinistái torokvirtuózon 
sajnálkodójí, nemcsak azért örülünk az orgoná-
nak, mivel az a' collegiumi becsületes ifjúság 
készséges adományának szeretetre méltó emléke: 
hanem azért is, mert az a'templomi éneklésnek ki-
csit csinosb irányt ad, az ifjúságot muzsikatanulás-
ra nógatja, tanítóképző-intézetnek egyik lényeges 
kelléke; mert az orgona ha valakinek, protestáns 
©. közönségnek szükséges, nem trillaért, hanem 
azért, hogy a' legszegényebb protestánsnak is 
olvasni kell tudnia, az orgona pedig mintegy 
kényszerítő eszköz olvasás-tanulásra. Az ünne-
pély után főiskolánk algondnoka Bárczay Mihály, 
hittanon kezdette meg az új imaházban a' köz-
vizsgálatot. 

Jul. 14-kén reggeli 7 órakor tanácsterembe 
gyűltünk, 's elaggott főpapunk rebegő fohásza 
után, ung-f.-zempléni segédgondnok Lónyay Gá-
bor tilt a' világi elnöki székbe. A' tanácskozások 
alphája felpőbb intézvények valának. Egyik pa-
rancsírat megrójja az oktatókart egy r. kath. ta-
nuló bevétele miatt, holott királyi intimatumon 
kivül alig sarkallik országos törvényen a' tilt-
vány. Az átmenet üdvös igéi már testté lőnek; és 
a' hont *s atyját buzgón tisztelni nevelő protest. 
tanodák r. kath. ifjú polgártársaink előtt becsu-
katni parancsoltatnak, pedig nem rég zengett fej-
delmi ajkon a' viszonyosság szava. Egy nagy 
bűnös is kihatlgattatik: 's iskolai kormányunk 
kihallgatlan Ítéltetik el. Az e.kerület közfájdalmát 
nyilatkozza; a' dorgálást tisztelettel elhárítja, és 
az oktatókarnak azon folyamodására : „Vájjon a' 
•r-t kath. ifjak tanulását akadályozzák- 's az illető 
iskolai bizonyítványt megtagadják - e ? " — 
„nem^-mel válaszol, mert kitiltani senkit sem áll 
hatalmában. 

Másik kegy. parancs az iskolában létező bár-
minemű társulatok eltiltását rendeli. Egyházkor-
mányunk szoros kötelességének tartja, iskolánkban 
létezhető, minden vészes társulat elaljadásának 
fagypontjáig nyúlni, 's a* gonosz dermesztő fuval-
mát befolytani: de a' tiltó szabályt nem veheti 
aggodalom nélkül azért sem, mivel annak némelly 
főiskolánkban létező egyletekre czélzó pontjai-
ban józan tanítási haladásnak 's az idő lelkéhez 
símulásunk meggátlását rettegi. Vannak igen is 
társulatok főiskolánkban, millyenek: az egyházi 
szónoklat, szépmű-egylet, hangászat, föstészet 
társulata: de ezen egyletek iskolai törvényeken 
alapul vák, rendes oktatók elnökletök alatt működök, 
's müveik a' nyilvánosság terén fölmutatvák. E . -
ker. kormányunk erős hittel csügg a' minden jót és 
szépet olly buzgón gyámolító védő 's előmozdító 
királyi fölségen, 's hő kebelét azon remény da-
gasztja, hogy a' jó szellem, tudomány és művé-
szet nemtöjének szavain emelkedő közintézetünk 
egyleteit nem eltiltani, — hanem királyi hatalmával 
's szent szavaival méltánylani és védni kegyel-
meskedendik, 's ezen erős hitét az egyh. kor-
mány egy alázatos föliratban tolmácsolandja. 

Julius 15-én. A' jövő őszi gyűlés helye ho-
zatott szóba azon följelenléssel, hogy a 'p—i 900 
gazdás egyház nem vállalja el. Mintha bizony e.-
kerületünk nem az Ábrahám magvából való vol-
na ! mintha bujdosásunkban temetöhelyet kérnénk 
az alvilági Kanaánban! — Boldog keresztyén 
egyház, ki a' protestáns türelemben ennyire ha-
ladtál ! kivánod-e, hogy sovány felföldi rokonaid 
kaprot és mentát gyűjtsenek számodra ? Nyújtsd 
fölénk jobbodat! mi nem maradunk nyakadon, 
hanem haladunk; nem emészteni, hanem eledelt 
gyűjteni vándorlunk hozzád. A' körgyülést egy 
kis mozgásba hozta e' vendégjogi sérelem, 's a* 
szavazatok oda véleményezték a* jövő gyűlést, 



hová az illető e . m e g y e határozza. Atyámfiai, fér-
fiak ! ha valahogy téreiteken ütnök fel sátrunkat, 
idegen istenek hívőinek tartanátok-e? 

Ennek nyomán választmány neveztetett ki a' 
centralisatio kidolgozására, minek magam is ö r -
vendettem azon boldog tapasztalat után, hogy az 
illy választmánynak van leghosszabb élete. Tava-
szi és nyári gyűlésünk állandó helye Miskolcz és 
Patak , az őszi pap-avató gyűlésre besétálhatjuk 
e.kerületünket, hitfeleink külön helyen levő gyü-
lekezetei 2 — 3 évtized alatt csak nem buknak 
meg mindig előttünk. Aztán valljuk meg, hogy 
képviselet nélküli gyülpontosításban alig van kö-
szönet, hacsak a* hely nem Debreczen 'o Patak, 
hová szülék 's rokonok örömestebb mennek. A' 
zarándokló egyházi gyűlés buzgó emlékezetre 
galvanizálja az együgyű népet. 

Az ellenőr választás-módján már rég iga-
zítni akarván e.kerületünk, választmányt nevezett 
ki, melly az ellenőr kortes-modoru választásának 
eltörlését egyszerűn javalja. A' sovány és, fájda-
lom! minden okoktól üres javallat elhangzása után, 
indítvány tétetett az ellenőri szabadválasztásnak, 
mint az ifjúi kihágás egyik gépkerekének általá-
nos eltörlésére, azon egyszerű okokkal támogat-
va , hogy: az iskolai és alkotmányszerü közélet 
közt nagy a' különbség; hogy a' diákok nem 
maguk emberei; hogy a' korteskedés a' megyé-
ken is ferde 's kárhozatos irányt vett; hogy az 
ellenőrből senior lesz, ki az iskola javait sáfárolja, 
fs így ezt kortes-diákok teremtik; hogy a' rend-
tartó esküdt-diákok elsőbbjei önkénytes elmellö-
zéssel boszúltatnak meg 's űzetnek el az ifjúságtól; 
hogy a' szabadság szabadossággá, az iskola szent 
mezeje bortanyává könnyen aljasúl, 'sa't. Az indít-
vány végszavai így hangzottak : „Az iskola e r -
kölcs és tudomány műhelye. Választassák a' legelső 
esküdtdiák ellenőrül, mert ha ez kiállta a' szigorát, 
alkalmas is rá, mint más, 's nem büntettetik ártat-
lanul. Az oktatókar is csínyán bánik a1 censurai 
átbuktatással, 's rajta leend a' felelet terhe." Az 
indítványt egy haladó pap ellenvéleményezte, 
azon okból, hogy: „a* szabad-választás százados 
joga az ifjúságnak." A' felek csatára keltek, be-
széltek jogról (!) és gyakorlatról: de végre is jó-
nak látták az elsőt eltemetni. Hosszú küzdés után az 
oktatók szólíttattak fel, *s az igazgató-okt. lelkes és 
kebelrázó ecsettel rajzolta a' bün-terhet, melly 
vállaikat nyomja, 's élethű előadásában fölmutatta 
az idŐt-lopó 's erkölcsöt-vesztegető korteskedés 
szörnyetegét; szavait tényekkel aczélozván, nyíl-
tan kimondta, hogy: „a" baj-áradatot csupán álta-
lános eltörléssel szoríthatni e l ." Elhangzott a' 
hiteles panasz,! a' benn és kinn várakozó ifjú se -
reg, az oktatókar tekintélyének rovására, nyereg-
re kapott. Elnökünk szótöbbséggel kimondá, 
hogy : „az ellenőr september kezdő napjain vá-
lasztatik algondnoki elnöklet alatt; az itatók kizá-
ratnak; az alsóbb diákok, ha választani akarnak, 

I kötelesek a* tanpénzt lefizetni." — Csakhogy 
az itatók sokszor választás után kerülnek nap-
fényre! 

Az e.megyéken nem tud életre kapni ar kép-
viselet, 's ott tengetik, hol nincs rá szükség. El-
lenfeleink a' szabadválasztás elvéből indultak ki, 
mellynek mi is forró barátai vagyunk, de az isko-
lából kizárni ohajtanók, mert szeretjük az ifjúi 
szűz jellemet. 'S ti győzelmesek f kinek hisztek 
hát, ha az oktatóknak nem ? kitől kértek számot a* 
visszaélések miatt, ha magatoktól nem ? Szomorú 
győzelem! A* pataki törvény 's iskolafegy ha-
zaszerte pókszövetünek kiáltatik, mellyen apró 
legyek is bízvást szökdösnek á t : és ti archonte-
sek! finom ollóval metszegettek rajta utat. A* múlt 
őszi gyűlés kimondta Megyaszón, hogy legkisebb 
visszaélés eltörli a' szabad-választást. A' visz-
szaélés meglett; hol az igéret beváltása ? Az egy-
házi életbe avatottak ollyak által üttetnek el sok-
szor, kik a1 tanácsterembe, ugy szólván, beku-
kucskálnak, 's az ügyek folyamát mégcsak e g y -
ház-lapilag sem kisérik. Bizony felfordult világ 
vagyunk mi í *s ideje, hogy gondoljunk jöven-
dőnkről, mert ha az emberiség kiábrándulásának 
csakugyan népnevelés tényezője: szomorún kell 
olly iskolától elfordulnunk, melly, a' jövendő is-
kola-nemzedék's polgárság elkorcsosítására, kor-
tes-seminariumot ápolgat keblében. 

Jul. 16-kán. Számvevő-széki véleményes j e -
lentmény olvastatott több haldokló "s megboldo-
gult kötelezvény fölötti parentatiovaL Felhoza-
tott egy felvidéki nevezetes egyház adóssága is, 
mellynek lefolyt pöre birói végrehajtásra vár. A* 
végrehajtó bíróság záridöt rendeltaz egyháznak,'s 
ez ismét halasztást kér az e.kerülettől januárig, míg 
magát rendbe szedi. Folyamodványa pártolatlan 
tétetett félre, 's ha 15 nap alatt le nem fizeti a ' k a -
matösszeget, a' töke is felmondatik. Ez alkalommal 
súlyos váddal illette elnökség a' szóban forgott 
egyházat, jelesen: „hogy az semmi egyházi felső-
séget nem ismer; zavar - 's rendetlenséggel teljes; 
15 év óta senkinek sem számol, 's tetemes adós-
sága innen származik." A' panasz annyival hite-
lesebb volt, mivel vádló , mint segédgondnok 
emelt szót. A* körgyülés érzékenyen vette a' pa-
naszt, azért is, mert korunk épen a' nyilvánosság 
kora levén, a' titkolózó rendszert egyáltalában nem 
szenvedheti, 's a'felsőbb hatóságnak engedel-
meskedni vonakodót teljességgel nem pártolhatja. 
Szabadjon közlőnek is egy kérdéskével élnie: Kit 
nyom a' vád súlya, az egyházat-e vagy az egy -
házmegyét? 

Jul. 17-kén. Távozván az elnök, főiskolai al-
gondnok foglalta el székét. A' számvevő-széki 
jelentmény után több folyamodók közt egy pár 
ifjú is esedezett. Egyik vissza akar jöhi; másik 
iskolai bizonyítványa változtatását kéri. Az elsÖ 
föltételesen vétetik vissza; a1 második kérése 
megtagadtatik, mert a' megtörténtet senki sem 



teheti meg nem letté, *s az iskolai bizonyítvá-
nyokkal kupeczkedni nem áll hatalmunkban. 

Jul. 18-án. Ismét a* t—i papügy került sző-
nyegre, 's néhány vallásos emberbaráj híven pa-
naszlá, .mennyire felzaklatja egy-két b<$éU£p a ' 
kedélyeket egy olly agg szolga ellen, kínéit est-
alkonya már magában is kímélést 's tiszteletet 
igényel. Uja! kire egyszer vizes pokróczot rán-
tanak, annak ugyan nehéz menekülni. Egyházkor-
mányunknak valóban magas hivatása, minden 
szűkkeblű 's kíméletlen megtámadásokat erélye-

_ Sjen visszautasílni, ha kormánya alatt békéje 's 
nyugalma bárkinek is megháboríttatik méltatlanul. 
A' panaszkodók e.megyei székhez utaltattak. 

Az elválasztott alsóbb tanítók megerősítésé, 
felmondott tökepénzek és alumniumokróli rendel-
kezés mellett följelentetett, hogy némelly tanulók 
névnapi ajáudokul gyürütkészíttetnek, 's e' miatt 
aprólékos zsarolásokat követnek el szüléiken, 
^gyházkormányunk a" tanító V tanítvány kö^t t i 

,;viszonyt épen nem elgyürüzés, hanem síQrgalpm, 
kölcsönös kötelesség teljesítése, *s e^böl eredő 
szeretet és hála szerint méri, *s az illy, tanítói 
szemérmet könnyen sérthető, a' tanítványt pedig 
tévútra ragadható jegyadást teljességgel nem he-
lyeselhetvén — azt jövendőre eltörli. 

Valahára a' korcsma iránt is tétettek véglépé-
Sek. Az e.kerület 5 ezer;pgő ftot kér, Patak vá-
rosa 10 ezeret igér ötös kamattal. Azonkül, kéri 
a' mészárszéket, és hogy a' korcsma két évig 
maradjon az épületben, de ök használják. E 'vég-
pontot nem fogadja el a' gyűlés, a' többire haj-

, landó. A' szerződés még az nap rendelletett meg-
, tétetni. Ila véget ér tek, ez lesz a' nyári gyűlés 
határzalainak gyöngye, 's ha Pentheus szelleme 
csakugyan győzött, a' silenusok, satyrusok és 
maenadesek kiűzetnek Pallás templomából. 

, Az alsó zenpléni e.megye is jul 15-kén tar-
totta közgyűlését Pilissy , Menyhért, e,fanácsnok 
elnöklete alatt, és az elválasztott új esperes imá-
val foglaltáéi székét. Örömest fogtunk segy szék-
foglaló beszédet is hallani kompaszul, de elma-

radt . A' gyűlés, tárgyszerű, ,,-azaz,j túlhiggadt 
(Volt. Aznelnökesperes ügyesen vezérkedett, >'s 
Örültjeikünk azon néhai jóslat hiusodásán, hogy 
egy szobaludós nem lehet jó elnöke , Ki kétkedik, 
tapasztalja meg. 

, A' közsvizsgála,t szokott móddal tartatolt meg 
az új imaházbankics i t ugyan elnyelte felelök 
hangját a' tág terem, de jobb rendet is szült, mert 
a,' hölgyek két oldaltl karzatra menvén, a? arszlán-

< kák utánok ^ü^^pak, 's így a' conversálás hang-
i csöppei, mielőtt lehullanának, körpkben olvadnak 
szét. Bizton reményijük, hogy a 'derék terem 
belalakján nem sokára ecset hrímezendi a' gyalu 
nyomait. 

AVközgyűlés népes, 's kivált az első napo-
kon igen jeles volt., És még is bús aggodalom ült 
arczunkon, 's ugy t^íszett,. mintha a1 koszorú, — 

melly egyházi kormányzóink halántékait olly mél-
tán díszíti, — hervadozni, *s a1 protestáns lelkület 
hanyatlani indulna. Éber 'stapasztalatdús segéd-
gondnokaink közöl minap két jeles tette félre 
lárczáját, fs most egyhez volt néhány napig sze-
rencsénk, pedig hattal dicsekszünk; ha az sincs, 
alig kapunk elnököt eleröllenedelt püspökünk 
mellé. Erélyes, és bizodalmunfeat,. Hitéletünket, 
szeretetünket teljes mértékben kiérdemlette al-
gondnokunk három hétig fáradt a'lwzMgyért; há-
lánk és ég áldása kisérje nyomait! De nem titkol-
hatjuk félelmünket, hogy a' részvétlenség miatt, 
különben férfias vállai könnyen megunhatják a* 
terhek súlyát, 's árvaságra jutunk. Félni szabad, 
panaszkodni nem árt, tenni kötelesség. A' vallásos 
mozgalmaknak új korszakát értük meg.Másnak má-
son, nekünk egyházi alkotmányunkon kell igazít-
nunk,különben betelik rajtunk, hogy : a* kinek van 
adatik,—a* kinek nincs, a\ mi van is, elvétetik tőle" 

Y á l y i Pá l . •l'nllEi UftHniff 

N z e n t - l a n t : < : »n •<•• ni Ír hb i 

VI Zsoltár. 

Uram! méltó haragodbao , 
Szoros igazságodban , 

IÜ/' . .(!'• 1 f>SSí 11 . , 
Ne tekints e n g e m e t ! 
Mert érzem v é t s é g e k k e l , 
Kárhozatos tettekkel 
Terhelve s í ívemet . 

Elfáradtam mér lelkemben , — 
E' miatt keservemben , 
Éjjel is sírással 
Hervasztja bú orezámat, — 
Áztatom nyoszolyámat 
Sűrű könyhullással. 

Te, ki látod, melly fájdalmas 
E' szív, — oh, l é g y irgalmas 
Bírám, én Istenem ! 
Nyújtsd békére jobbodat , 
Add kegyelmes vo l todat , 
Jó Atyám! érzenem. . ).-r.Ml-
Lelkemet a' hit bíztatja , 
H o g y te, irgalom A t y j a ! 
Hallod esdő s zómat , — 
És ha szivemből kérek , 
Tőled mindent megnyerek, 
U g y kivánod jómat, 

tadtüö IbhwbsIIKIY 

Oh, f e l s é g e s ú r , atyánk és Istenünk! 
Melly sz ívemelő rólad éneklenünk, 
Kinek nevezhet len d icsőséged 
Egekig hat, v i lágokra terjed. 



Hirdetnek t é g e d me'g a* csecsemők is, 
Arczukon viselik hatalmad ók is, 
Mellyet ol ly csudálandóvá tettél , 
Midőn mennyet , fö ldet teremtetté l . 

Nagyvoltát ha tekinti dolgaidnak, 
Sok csudáit teremtő njjaidnak , — 
A' napot, holdat, roppant e g e k e t , 
Hová hintél c s i l l a g - s e r e g e k e t : 

Álmélkodás rendíti meg az embert , 
Ki tőled l egnagyobb dicsőséget n y e r t ; 
Mert micsoda ő , föld hitvány pora, 
Hogy illy fe lség emlékezett r ó l a ? 

Bár kisebb is az é g i angyaloknál , 
Kik udvarolva állnak szent t r ó n o d n á l : 
De dicsőségnek é k e s ruhája 
Az , mit adtál köntösül reája. 

Urává tetted e' fö ld határának, 
Melly hódol parancsoló szózatanak, — 
Minden állatot a lá-vetetté l , 
Mit alkotó szóddal teremtettél ; 

Bár legeljen az fütermö mezőben, 
V a g y dalát z e n g j e magas leveg .őben. 
V a g y ösvényit járja a' t e n g e r n e k : 
Mind érzi hatalmát az embernek! 

Oh, nagy Teremtő! urunk és királyunk? 
Tégedet nevezni szót nem találunk; 
Nagyobb fe lségednek dicsősége , 
Mint világok minden te l jessége. 

IX. Zsoltár. 

Dicsérlek t é g e d , Úr Isteni 
'S áldalak te l jes éltemben ; 
Öröme le lkemnek isteni 
Jóvoltodért hálát zengeni. 

Te vagy a' s z e g é n y oltalma, 
őrzője , — karod hatalma 
Fölemeli öt Í n s é g é b e n , 
Ha felnyög hozzád kérésében. 

Láttatsz törvényt , igazságot, 
Ha Ítéled e' v i l á g o t ; 
Jobb kezed a' szer int áld és ver 7 

Mint lelkében i g a z az ember. 

A* könyet el nem fe l e j t ed , 
Mellyet kesergő sz ív ejtett, — 
A' vérző kebel t b e k ö t ö z ö d , 
'S sebét gyógybalzammal öntözöd . 

O h ! mint dicsérjelek t é g e d , 
Kinek illy nagy k e g y e s s é g e d ? 
Adjad ; hogy te l jes é letemben 
Hála-oltárod é g j e n szivemben f 

B a k s a y D á n i e l . 

B e l - é s k ü l f ö l d i t u d ó s i ( á s o k t 
Halá lozások . F. hó 11-kén szende-

rült el örök nyugalmára nagy tiszt, alsó-szopori 
Nagy Pál rév-komáromi evang. lelkész, élte 8 4 -
dik, hivataloskodása 52-dik évében. Holtteste 
13-kán temetteték el szép-számu gyülekezet kí-
sérete mellett. Kitűnő volt a* részvét, mit helv. 
hitv. rokonink e'gyásztisztelgés emeléseül, külö-
nösen tek. Kossár Ferencz város-kapitány és 
helybeli ref. gondnok szíves intézkedésére, tanú-
sítottak. Gyászbeszédet tartott tiszt. Molnár Gá-
bor réti, ezentúl rév-komáromi lelkész, Zsid. 13, 
7. alapigékből. Hün 's érzékenyen emelé ki a' 
boldogult érdemeit, 's buzdítá hallgatóit azokróli 
megemlékezésre, tanítása megtartására, példája 
követésére, — mint a1 boldogult emléke méllány-
lásának kellékeit. Emléke, mint hü rokon, ernye-
detlen buzgalmu lelkész, tudományok barátja 's 
nagy-ismeretü férfiúnak soká élni fog őt hála-
könyekkel gyászoló rokoni, kedvelt hallgatói, 
számos baráti 's tisztelői szivében. H.D. 

— — Tiszt. Sáári Gábor úr f. évi nyárelő 
26-kán hunyt el Pápán , mint orvosoltatása he-
lyén, 's hült tetemei 29-én Miskén tétettek néma 
hantok alá. — Koráni halálát a' jeles hitszónok-
nak, hü férjnek, gondos atyának 's igaz barát-
nak, kesergik a' kiüti ref. egyházon kívül, bús 
özvegye, két kis árvái, több forrón-szeretett test-
vérei, fájlalják barátai, — kiknek sorában áldást 
kiván a' nyugalmat nyert porokra 

Ú r h á z y L a j o s . 
Jul . l -ső napján hunyt el a' b.-somo-

gyi egyház legéltesebb papjainak egyike, hoboli 
lelkész néhai t. Paczolai Sándor úrban. — Nyu-
godjanak e' számos éves szolgának porai béké-
vel! M. P. 

J ó t é k o n y s á g . Az udvari egyesült evan-
gelika leány-gyülekezet, Tolna vármegyében, 
régi, szük és romló-félben levő fa-temploma he-
lyett, erős anyagból álló ujat szándékozván 
építeni, — e' folyó év elején jótékonyságáról is-
meretes báró Sina György ö nagyságához, mint 
kegyes földesurához, 2000 pgö ftnyi kölcsö-
nért folyamodott, olly maga lekötelezése mellett, 
hogy ezen öszveget kamataival együtt, bizonyos, 
a' méltóságos földesúr által kegyesen meghatá-
rozandó idő lejártával, — visszafizetendi. Ö nagy-
sága — ki jobbágyainak bármelly méltányos ké-
relmüket hallgatatlanul el nem utasítja,— ez alka-
lommal is feebizonyítá, miszerint azoknak nem-
csak földesurok, de egyszersmind kegyes jóltevő 
atyjok: úgymint, a' ki a1 kért öszvegnek felét 
4-gyes száztóli kamatra — nyolcz évre — nem-
csak megajánlotta, hanem még ezen felül — 
hogy jótékonysága teljes legyen — a' másik f e -
lével, vagy is 1000 pengő ftlal, a ' gyülekezetet 
nagylelkűen megajándékozta. — Midőn a" neve-
zett gyülekezni földesurának e' nagylelkű tettét 



a' protestáns közönségnek bemutalná: nem áll-
hatja meg, hogy e' helyen is ne nyilvánítsa azt: 
hogy b. Sina György ö nagysága magának ma-
radandó emléket állított fel udvari protestáns 
jobbágyainak szívökben; — 's hogy jótékonysága 
hírét a' tisztelet és hála fen fogja tartani mind-
addig, míg Udvariban protestáns egyház és isteni 
tisztelet lesz. S c h n e i k e r J a k a b , 

varsádi és udvari ev. lelkész. 
Jablontzai-Petes alapítvány II.-

ftzoboszlón, — A' férfiú, kinek nemes lelkü-
sége egy sokfelé-ágazó jótékony forrást nyitott 
meg a' h.-szoboszlói h. v. egyházban, évek óta 
porhad sírjában, — hitvese , kinek keblét a* j é -
zusi szeretet nem kevésbbé hevíté^ mint férjéét, 
szinte jobblétre szenderült, egyetlen magzat 
sincs élők közt e'nemes vérből: nem hiú kikürtö-
lés tehát — mivel, mellesleg legyen említve, kissé 
gazdálkodóbbak lehetnénk, — czélja e' soroknak, 
hanem csupán az, hogy vágyat ébreszszenek a' 
jobb keblekben, hasonló áldozattal járulni az em-
beriség , egyház és nevelés oltárához, minővel 
járult a' jó-emlékezetü férfiú. 

Néhai Jablontzai-Petes Lajos ű r , több me-
gyék táblabírája, a' nápolyi gályákon annyit 
szenvedett höslelkü confessor Jablontzai János *) 
méltó ivadéka , még életében 50 köböl búza- \s 
ugyanannyi árpából állott alapítványt tett, olly 
rendelkezéssel, miszerint ez összeg tavaszonként 
a' vetni-való mag nélkül szűkölködő lakosok közt 
— minden köböltől adandó egy véka kamat mel-
lett — kiosztatván, miután ez összeg 400 kö-
bölnyi tökére növekedett, ez állandóul az említett 
modorban kamatozzék. Czéljai ez alapítványnak, 
az alapító meghagyása szerint, következők: 1) 
Hogy ez által, míg városi magtár létesülne, leg-
alább egy részén a' lakosságnak segítve legyen. 
2) Hogy az évenként bejövendő kamatból a' te-
hetetlen lakosok egyházi tartozásaik fedeztesse-
nek. 3) Hogy ugyancsak a'kamatból egy szobosz-
lói, vagy, ha itt illy egyén nem találtatnék, va-
lamellyik hajduvárosi h. v. hivatalát betegség 
vagy más szerencsétlen esemény miatt nem foly-
tatható — lelkész vagy tanító évenként 12 köböl 
életben részeltessék. 4) Hogy szinte a' kamatból 
azon helybeli tanító, ki tanítás- és nevelésben 
legkitűnőbb, szinte évenként 6 köböl búzával ju-
talmaztassék. Milly középszerű kezdet, mégis milly 
dús 's sokfelé-ágazó eredmény! — Nemcsak a' 

/ 

' ) Nem hallgathatom el , mi tiszteletérzettel szemléltem itt 
helyben cs. k. postamester t. Fogthüy Máté urnái, mint 
a' boldogult alapító nöjérőli rokonánál, a' nagylelkű 
confessornak, a1 keresztyén-szel lemű hős Ruiteríől nyert 
emlékpénzét, mel ly , tallérnál jóval nagyobb dombora 
művön egyfelől Ruiter k é p e , másfelől a' triremisek lát-
szanak, mindkétfelől belga fölirástól környezve . Vajha 
e' becses emlék a* debreczeni főiskola muzeumában i n -
tené a' maradékot le lkesedésre, minőről mostani embernek 
fogalma is alig van ! gz. M, 

tanítók, de egyszersmind a" növendékek serken-
téséről is gondoskodott pedig a' b. e. alapító, any 
nyi pénzösszeget hagyományozván e* czélra, mi-
nek kamatából a' jobb-ügyekezetű, szegénysorsu 
tanulók közt őszi közvizsgálatkor egy rizma papír, 
tavaszikor pedig körülbelül 14 pengő forint árú 
könyv osztatik ki. — A' h. szoboszlói lakosság, 
egyház, tanítók, tanulók ez alapítvány jótékony-
ságát évenként élvezik és időnként ezer ajkak 
bocsátnak hálasohajokat a' boldogult egyszerű 
sírja fölé. Nem történhetnék-e ugyanez minden 
nagyobbacska helyen,söt minden faluban? hiszen 
tehetősek vannak minden városban, földesura van 
minden falunak. Az evangyéliomi felebaráti sze-
retet, elhiszem, számtalan kebelben szállásol: de 
a* módot eltalálni, miáltal az a' jó gyümölcsöt 
megteremhesse, nem mindenkinek sajátja. íme, 
épen ezért ismertetém meg ez egyszerű módot, 
mit gyakorlatba venni, mostohagyermek-egyhá-
zunk tehetösbjeinek nem kerülne nagy megeröte-
tésbe, — és mégis annyi osztályt, annyi százakat 
boldogítnának! annyi százakat tennének hála-
adósaikká 1 Hanem, minthogy nem kisebb erény 
valamelly jótékony alapítványt megtartani 's hűn 
kezelni, mint épen alapítani, — hogy az illynemö 
alapítvány czéljának megfelelhessen, szükség 
lenne az illy kegyes hagyományok fölött olly pá -
ratlan buzgalommal^ kitürö lelkesedéssel őrköd-
ni, minővel a1 h.-szoboszlói h. v. egyházi elő-
járóság őrködik a' Jablontzai-Petes alapítvány 
fölött. S z í v ó s M i h á l y , 

h. v. lelkész. 
Hálanyilatkozat, Satoraija-llJ-

lielyrAl. Míg egyfelől az iskolák és népneve-
lés iránti közönyös részvétlenségről panaszko-
dunk, — légszerü palliativ orvoslatokról álmodo-
zunk,—a*,pia desideriák utópiájában ábrándozunk: 
másfelől a' tettleges részvét, szíves-jótét ma-
gasztos példáival találkozunk. Ugyanis néh. t. 
Gyulai Sámuel úr özvegye, szül. Fodor Erzsébet 
«., f. nyárhó 7-én a' közvizsgálat után, — 
meliyet olly kitürö buzgalommal végig hallgatott 
— iskolánkat személyesen meglátogatá, 's ott, 
gyöngéd szivéről szelíden ömlengő édes-anyai 
intésekkel, néhány óranegyedig mulatván, sze-
gényebb-sorsú növendékeink közt — lelkes pa-
punk jelenlétében — 12 v.cz. forintot osztoga-
tott ki iparuk 's jó magok viseletök jutalmául, 
olly módosítással: hogy ezen díj-öszveg a'tandíj 
részletes letörlesztésére fordíttassék; mi is alul-
irlnak tüstént átadatott. Tehát a 'f . t. a.ság a' már 
eddig meglevő 100 ft. alaptőkét 100 ft. jutalom-
alapítványnyal nagyobbította. A* jóltevő, egy-
házunk még 1831-ben elhunyt felejthetlen-em-
lékü fögondnokának, n. Gy. S.nek nője; annak a* 
férfiúnak , ki egyházunk 's iskolánk részére 
12,000, a' s. -pataki főiskola részére szinte 12,000 
vforintot alapítványozott! Áldás poraira! 

Kegyasszonyunk! az özvegység és gyámta-



ta t í ság ktellelenébe száműzött ugyan sorsod: de 
vfád-szállott üdvezült férjedről a' leggazdagabb 
örökség: a' „népboldogító szeretet", melly szí-
nedben drága gyémántként ragyog. Nemes tet-
itedqnem szorult az erény-pírító hálálkodásra !!!; 

í) de még is édes kötelességemnek ismerem, az 
emberiség és növendékeim nevében — kiknek 
gyönge ajkuk köszönetet rebegni nem tud — is-
kolánk iránti részvétedért, itt, a'nyilvánosság 

i szine-ielőtt, keblem mélyéből fakadó „hálát" 
r mondani! 

í Találd ezután ís kedvedet a' hon reményei-
i nek buzgó pártfogolásában, hogy így dicső pél-

dádtól mások is meghatva , terjedjen az értelem 
és világosság! S. a. Újhely, nyárhó 12. 1845. 

D ú l B é n i á m i n , 
népiskolatanító. 

H ö s x g n e t , - z i h s . o r o l . Superinten-
dens főtiszt, és nagys. Kiss János urnák e' la-
pokban tett nyilatkozata és utasítása nyomán 
gymnasiumunk is szerenesés levén a' ,,Soproni 
Estcék'eben részesíttetni: a' nyert jutalompéldá-
nyok — az I. II. III. füzetekből öszvesen 30 pél-

dány — e' napokban valósággal kezemhez jutot-
tak: épen készülök azokat bemutatni a' helybelii 
tiszt, iskolai elöljáróságnak. — Fogadja a' magasa 
lelkű tudós nemes áldozataért egyszerű, de annál 
szivesb köszönetemet, mellyet iskolai elöljáró-
ságunk, kedves tanílványim és parányiságom ne-
vében nyilatkoztatni kedves kötelességemnek is-
merek. —i Ha szabad e'jutalom-könyveket, mint 
illyeneket, észrevétellel kisérnem: gymnasiumi 
nagyobb és épen főbb iskolákba szándékozó nö-
vendékeimet nem jutalmazhatnám czélirányosab-
ban semmivel, mint épen e' könyvekkel. Tekintve 
a' könyvek tartalmát: igaz, vannak azokban ollyan 
darabok, miknek értelmes olvasására az észnek 
csak magasb fejlete, csak szélesb tudományos is-
meret képesíti a' jutalmazottakat: de vannak 
ollyanok is, miket már most is megérthetnek, söt 
a' mellyeknek most veszik legnagyobb hasznukat. 
Röviden: milly kedves ajándék Ovid átváltozá-
sainak olly kéz általi fordítását bírni a' julalma-
zottaknakl akár mint nyelvbarátoknak, akár mint 
lehető magános vagy talán majd közönséges ta-
nítóknak. A' kifcébb darabok közöl csak ez egyet 
említem: a% atya intését akadémiára küldendő fiá-
hoz; én kedvesébb utasítással nem bocsáthatnám 
ki kezem alól növendékeimet, mint épen ezzel; már 
maga ez elég, hogy e' könyvek jutalmazási czél-
irányossága föltűnjék. De neveli azoknak becsét 
különösen az az érdek, mellyet a' köztisztelet-
ben álló ajándékozó személye velők összeköt: 
csak tanulságos életrajzát mondjuk el, 's ha ez ösz-
tönül nem szolgál a' jutalmazottnak iskolai pályá-
ján magasb törekvésre : ugy hozzá kevés a' r e -
ményem. — Fogadja hálás köszönetem kir. 

könyvtárigazgató's magy. tud. társi titoknok, tek. 
Schedel Ferencz úr is azon laradozásiért, miket 
a\ könyvek kézbesítése körül véghezvinni ke-
gyeskedett 1 Szikszón, jun. 19-én 1845. 

K o v á c s Z s i g m o n d , 
iskolaigazgató. 

I f Á I a - n y i l v á i i í t á * . Néhány soraim, 
mellyekben minap őszinte hálámat e' Lap egyik 
hasábján nyilvánítottam, eszközlö okai lőnek, hogy 
ujabb hálás köszönetemet, most ismét, hitrokonim 
előtt, egy ismeretlen jóltevőm iránt itt bevalljam. 
— Tek. Kényó Mihály, föherczegi urad. mérnök 
és magyar-óvári oktató úr volt az, ki az érdeklett 
sorokból, tűzvész-okozta szerencsétlenségemet 
megértvén, engemet, kit soha nem látott, söt hí-
remet is — egy csekély levelemen kivül, melly-
ben családát lárgyazó némi kérdéseire válaszol-
tam, másunnan — soha nem hallotta, tetemes pénz-
összeggel, segíteni szíveskedett^ Remélem, hogy 
midőn ez üjabb hálás jelentésemet teszem, mind 
azok a'ns.szívűek, kik a'jótéteményt méltányolni 
tudják,, együtt ohajlják velem: hogy áldja meg 
Isten öt! mind pedig, nyilvános megnevezteté-
seért, tekintve helyzetemet, — kjnek a'követke-
tesség most olly édes kötelességem! — megen-
gedend azon szerény férfiú is, ki köztünk szület-
vén, bár tőlünk örökre eltávozott is, egyházunk-
ban élő icsaládának kivívott jogai, időről időre 
ritka áldozatokban mutatkozó lankadatlan boldo-
gítása által, erényei ismerő t józsefi rokonszere-
tetre emlékezteti 's magas jelleme méltó bámulá-
sára indítja. K i s s A r o n , 

porcsalmai lelkész. 

, V* ü I í ' ü 1 <1. 
A p r ó s á g o k . Tyroli lapok irják, miszerint 

ö fels. az ausztriai császár el van tökélve az aar-
gaui kormány által eltörlesztett Muri-kolostor 
szerzeteseit menhelylyel megkínálni 's Griess-
koloslort, Botzen városhoz közel, nekik aján-
dékozni. > A' kolostor apálja rnurii apát czímet 
viselendne. (A. K. Z.) — A' porosz király a* 
reinerzi rom. kath. egyház leégett paplaka, isko-
lája 's egybázépületei fölépítésére 8000 tallért 
ajándékozott's collectát is megengedett (A> K. 
Z.) — Paulus, heidelbergi tanító tiszteletére 
emlék^pénz fogó veretni , bronsz-„ és^ezüstböl. 
Amannak ára 2, emezé 4 tallér leend (A K. Z.). 
-4 Brüsselben a' kórházban a' betege protestán-
soknak, ha r. kalholikusokká leendnek, legjobb 
falatokat, legjobb ápolást ígérnek *s a' legna-
gyobb elgyöngülés eszméletlen állapotában is 
kápolnába viszik őket 's megkeresztelik (A.K.Z.). 
— Sziléziában két ev.-egyesült pap, Hofferichter 
s Vogtherr, a' német kath. egyházba tértek át (A. 
K. Z.). — Kalb Xav. Ferencz, r. kath. pap Mün-
chenből, ev. egyházba lépett át (A. K. Z.). — 
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TARTALOM: P a p - é s népfölség egyházi dolgokban. K o v á c s 
J á n o s . —Fehér-komárommegyei ágostaiak esperesi gyű-
lése. K o n k o r ó d y M ó z s e s . — Alsó-borsodi egyház-
megye rövid múltja, tisztválasztási napi jelenetek. E g e r -
v ö l g y i . — Ritka rosta A.-Zemplénböl. S z i g e t i . — Kül- 's 
belföldi vegyes közlemények. — 

Pap- és népfölség egyházi del-
gokban. 

Midőn ama polgári és írói pályán napfény-
nyel tündöklő Fáynk kimondá, hogy a* protestáns 
egyház egy elem, benne a' papi rend nem kü-
lön-jellemzetű elem: csaknem ugy járt, mint Ga-
lilei a* földforgással, — köszörűje lön nagy 
neve sok éles nyelvnek és tollnak: de a' szilárd-
jellemü, nem gondolván az epés kifakadásokkal, 
nem az ellene-szórt nyilakkal, szavát, mint amaz, 
vissza nem esküdte. Azonban a1 kimondott elv 
kezd szűnni mellünkben kínzó fulánk lenni, kez-
dünk vele mindinkább megbarátkozni; mert nem 
a' kimondott elvben, hanem más polgári és egy-
házi viszonyokban fenekük elég mostoha s o r -
sunk: de az egyetemileg szüntelen haladókor 
tisztító szelleme, bízom az igazság lelkéhez, k i -
egyenlítendi azokat, és habár később is, javulást 
nyerend helyzetünk. — A' tisztelt nagy prote-
stánsnak alkotmányos életből következtetett elvét 
a ' kezdő keresztyén egyház lényeges szerkezete 
kitükrözvén, a' korszellem ápolván: kezd bebi-
zonyulni, hogy bár nehéz is a' százados előítéle-
tek és hibás szokások hatalmát legyőzni, kivált 
ha vallás szenteli meg azokat : de végre a" tiszta 
igazság sugára csakugyan áttör a' sötét fellege-
ken, és kivíván a' diadalt, közvéleményt nye-
rend. — Szerintem Fdynké a' pályadíj, — igaz, 
mit kimondott. — Eredetileg is ama törzs-elem-
ben, a* népben központosult az egyház. Mint az 
elfogult Péternek vallásos előítélete elűzésére 
alábocsátott edényben megfértek vegyületben a' 
tiszta és tisztátalan állatok: ugy férnek meg a' 
status nagy hajójában— értem a'népet—a*külön-
böző színezetek, ezek közt a' tisztes papi rend is. 
— Ebben élt Jézus is, — ebben tanítván} ai — 
nem szakasztották a* polgári nagy alkotmánytól 
külön magokat, — megadták a' császárnak az 

adót.—Volt ugyan Jézusnak országa, t. i. erkölcsi 
országa, és ez, mennyiben szívben rejlett, rejlik 
mais, — neme'külvilágból való levén, nem volt, 
ma sincs, de soha sem is leend látható fő igazgató 
alatt: de látható egyház és nép ugyanazonosok 
voltak, — a' világi törvényszékek előtt a* több 
színezetek tagjaival együtt álltak, együtt ítéltet-
tek. Eleinte is, mint mindig, tisztelet tárgyai vol-
tak a"1 keresztyének közt a'néptanítók: de brámini 
szent kasztban a' mint nem voltak, nem is tartattak. 
— Azonban idővel, kiemelkedvén a' túlsúlyt 
nyert papirend a1 színvegyületek hónából, a* né-
pelemből, és hovatovább, mint ész- és pénz-
aristokrata, nyert tekintélye után, külön-jel-
Iemzetü-testté alakulva, a1 sakramentomi szent-
ségek rendébe is képes vala beigtatni magát 
Ezt kivíván, midőn ezután következetesen fölötte 
avatatlan világi kéz nem rendelkezheték, a* nép 
kezéből a* választási jogot saját kezére juttatva, 
rende hiányzatát szabad-kénye szerint egészít-
gette. — Igy készült ki az országok 's birodalmak 
egeire többször sötét borút hozott hierarchia; — 
így a' statusbani status, a* vészteljes egyik túlság, 
a' „papfölség66. 

A' reformatio nJemelly vallásos visszaélések 
ellen kivíván a' magáét, azonnal győző fegyve-
rével a' papalkotmány szerkezetébe vágott , 
hogy kebelében többé a' hierarchia föl ne i 
éledhessen; a* mi a* népé volt, a' papválasz-
tás, azt neki visszgadta; sőt lúlvitt hevében, 
a' mi a* megtisztított vallásra szennyet ís ragasz-
tott, annak még kelletinél is többet adott; így az 
egyházat, szívünk fájdalmára, egy túlságból más-
ba ejtette, — a' papfölség helyeit népfölséget 
alakított. — Értik tiszttársaim, ha többet nem 
szólanék is, hová van "irányzata beszédemnek; 
mert kinek a1 foga f á j , rajta tartja nyelvét. De 
szólok, mert sorsunkért kínzón feldobogó szív 
feszíti mellemet, rést kell adni keserű érzésem-
nek, különben, mint zárt tűz, emésztve ront ki. 

Miután a' reformatio a' papságot abból, mi öt 
igazságosan soha sem illethette, a' választás jo-
gából kiütötte, és abba a 'népet , mint szenlség 
ürügye alatt tulajdonába, visszalicíyhezte's ez ál-
tal az aránymérleget a ' két fél közt elkészítette: 
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többet az egyházszerkezet kötésein, csak egy 
koczczantással sem kellett tennie: de ím a' refor-
málta az egyháztól nemcsak a' választási, hanem 
az elbocsátási jogot is elvevén, a' népnek adta — 's 
így az alkotmányos élet alapelve ellen, egyik fél 
halálával adott életet a' másiknak; avvagy csak 
ennek következtében egyháztestületünk annyira 
meg lett köppölyözve, hogy, mint egy tapintatra 
tanúsítja üterünk gyönge lüktetése, mi nem élünk, 
hanem csak tengünk, utósó vonaglás közt sínlünk, 
szabadsággal nem biró géppé aljasíttattunk. — 
Távol tőlem, hogy protestáns vallásunk elvei ellen 
szóljak; — söt midőn a' protestantismust teljes 
erejében elgondolom: magasztos érzelemre gyu-
ladva, csak nevétől is fölmelegülök, és öröm tölti 
lelkem, hogy ennek kebelében élve, a* szabad 
ész lobogó fáklyájával járhatok: de elkeseredik 
bennem ez a' vallásos tisztelet, midőn őseink, az 
első reformátorok, az egyházi szolgákat, a" pro-
iestantismusi szellem ellenére, olly léleksorvasztó 
viszonyok közé helyzették, miszerint bár népta-
nítók, még is a' felületes és változékony-kedélyü 
nép kegyétől és kényétől kell nekiek méltatlan 
szolgai függésben lenniök. Ki nem látja itt a' 
nagy következetlenséget? ki nem az eltörpítő 
kegy vadászatra könnyen-nyiló kapukat? *s kellő 
tekintély nélkül szolgálatunk báj virágának gyü-
mölcstelen elhervadását ? — Lehetne tán azzal 
menteni a' reformatiót, hogy a* hierarchiától 
féltében sánczolta illy erős bástyák közé a'népet; 
mert tudta, miszerint szorosabb fék mellett, még 
az égi kenyérről is visszasovárgott az Izrael 
népe az egyiptomi pirhagymára: annyival inkább 
lehete a' reformatiónak attól tartani, hogy az ön-
kényt korlátoló protestantismus zászlója alá es-
küdt papság visszasohajt a* hierarchiára. - Mi 
csoda hát, ha önvédelme küzdtérén illy túlságos 
állásban kényteleníttetelt visszanyert kincsét biz-
tosítani? Ah! de miután az ok, megszűnt, a' szo-
moru-hatásu okozatnak is meg kell szűnnie; min-
tán k ivan mondva e' közvélemény: „Református 
pap és hierarchia egymást soha nem érinthető 
polusok": nincs helyén ezen lélekölő bíztositék. 
A* józan javítások ezen feltűnt korában, hogy az 
egyházi rend az önkényü zaklatásoktól bátorság-
ba tétessék, vissza kell neki, vagyis a' presby-
teri-alakzatu széknek adni az elbocsátási jogot, 
's ez által a' szegény papságot, vele együtt szent 
vallásunkat, a' szégyenszékről alásegíteni, ós 
mindkettőnek tekintélyesebb állási eszközleni. — 
E* részben mitsem várhalunk gyarlóságban fo-
gantatolt és született 's még léte első pillanatá-
ban éktelenül elvénült egyoldalú törvény-köny-
vünktől. Egyszáru féket adván ez egyháztaná-
csainknak kezökbe, midőn ezen az egyházi szol-
gák feszre hnzva, zabolán tartatnak: az ekklésiák 
fék nélkül kényökre czikáznak. Nézzünktel bár 
figyelmes szemekkel egyházi kánonainkon, alig 
látunk azokon két-ágazatu igazgatást, — a1 tör-

vények inkább csak papoknak készültek; hol 
ekklézsiával jönek érintkezésbe, azt vagy jogo-
sítják , vagy olly gyöngén hálózzák be, hogy az 
önkény azokon, mint darázs a' pókszöveten, sza-
badon áttör. — Ez az oka, hogy több helyen olly 
bőszültséggeltámadja meg papját a'féketlen egy-
ház, mintha régi elnyomattatásaért most kívánná 
az atyák álnokságukat az ártatlan fiakban, mint 
kézlábkötözött vértanukban, megbüntetni. Egyol-
dalú törvényeink kedvetlen következései alkal-
matlan teherrel súlyosodnak igazgató-tanácsaink-
ra, mint törvény őreire is, részint a' haladókor elő-
re siető tengelye, részint a' törvény ürügye alatt 
véghezvitt nemtelen tények olly hatalmasan dön-
getik a* kórhadt törvényrendszert , miszerint 
czélszertt intézvényeiknek sem szere, sem száma, 
— és ha sokára halad még a'synodus, mint a' XII 
eredeti tábla törvénye a' római nagy codexben, 
ugy vegyülnek el kánonaink az intézvények 
özönében. — Gondolatom vezérfonalán nincs té-
vesztve azon ferde jog, mellyet felebb ugy em-
lítek, mint az aránymérlegben súlyegyent bicz-
czentőt. Az elbocsátási jog ez. Ismét mon-
dom, ezt kell visszaadni a' csüggedező papság 
biztosítására. Én ezt, ezen mindent bonczkés alá 
vett, érettebb kor elsőbb teendői közé sorozom. 
—Igaz, a'budai kánon, hogy már bajon segítendő, 
ehez a' joghoz a' „superiorum consensusu-t ra-
gasztotta. — Nol vakulj magyar! — hiszen ez-
zel csak ennyit mond: Nesze semmi, fogd meg 
jól! Port vet a' szegény pap szemébe, hogy míg 
szemét törölgeti, könnyebben kilökettessék. Olly 
álfényü kitétel ez, melly megérdemlené, mint az 
Áron bálványozást-tanított aranyborjúja, hogy 
széttörettessék. Be, sok sorsüzött pap bukott, hogy 
ehez a* bálványhoz, mint reménye horgonyához, 
ragaszkodott! A' sok szomorú példán okulva, 
mégis tanult a* papság, ehez mitsem bízni. A' vi-
lágiak több-modorucommentárja miatt csak puszta 
üres Innggá lett a' „consensus", — kiaszott tes-
téből, mint echo. Oh, superiores! az a' mi nektek 
adatott, a' consensus, csak egy pehelynyit sem 
nyom a' tekintély mérlegében. Védfalul tétetett 
ugyan ez a' szent akolhoz: de gyönge bástya biz 
ez a' jámbor báránynak a' leselkedő farkas ellen! 
— Mihelyt éh , áttör ezen, — aztán meg nem 
történik , csak jó váltság mellett, hogy a' farkas 
is jól lakjék, a1 bárány is épen maradjon. 

Van a' dimissionak egy búvó ajtaja, bátran 
lehetne pokol-kapujának nevezni,—ide szokott ez 
futni, midőn a' consensus izéké elébe nem képes 
súlyteli okokkal előállani 5 szerez „duae tertiae 
votorum"-ot, azonnal kész az archimedesi emel-
tyű, az „abalienatio". Ezen a' pokolerőmüvön 
a' dimissio, megvetvén a' szerzett pontnál sarkát, 
ugy kiveti az elnémított consensus szeme láttára 
az úr szolgáját, mi szerint még sarui békétlen po-
rait sem érkezik lerázni. — Hiteles kútfőkből 
vett adatok után tudom mondani, hogy a* budai ká-



non az illy demokratiai-elvü czikkek miatt nem 
nyert, nekünk ugyan szerencsénkre, királyi meg-
erősítést. — Az agostai atyafiak üdvösnek is lát-
ták ezt, a' synoduson tett nyilatkozatoknál fogva, 
rendelkezéseikbe nem igtatni. — A' helvét-val-
lásu superintendentiák közöl pedig három ezzel, 
mint a' pap elbuktatására ürügyül használható 
czikkel, máig sem kivánt élni. — A' tiszánineni-
ben gyakorlatba jött ez , és ugy látszik ne-
kem , hogy csak 1842-dik évben, a1 miskol-
ezi kerületi gyűlésben, talált vétóra. Mert 
a* kerületi kormány, okulva e* czikknek ál-
dozatta, vegyes választmányt nevezett k i , em-
beribb korunk kivánatainak egy megfele-
lőbb papváltozási tervjavaslat készítésére, utasí-
tásul adatván, hogy az ágostai e' tárgyú rendszer 
mintául használtatva, az őrökre-választás se le-
gyen felejtve a' vázolatból, hogy az állandó ma-
radhatás által is biztosíttassék a' papsors. A' v á -
lasztmányi tagoknak éles belátásuk, politikai tu-
dományos készültségök, szilárd egyenesjellemök, 
előre biztos reménynyel töltenek el, hogy a' szent 
ügy a' részrehajlás és a' hierarchiai gyanúsítga-
tás zátonyain fel nem akad. — Igen igazságos, 
hogy a' népnek, a' törvényes határok közt, a1 

szabad-választás engedtessék meg, — vagy, 
minthogy ezt már ki is vítta, részére a' tanács 
adja hozzá megegyezését, — a' dimissio pedig 
töle elvétessék, — és az esperesi consistorium 
ezt otC gyakorolhassa, hol morális halál, vagy 
közjó igényli 's teszi szükségessé. Ez által majd 
Ieporlik szent vallásunkról még ama fekete korom 
is, mellyel azt több helyeken, a' még máig is di-
vatozó papmarasztás bemázolta. 

Nincs egyéb hátra, mint sorsunkért 's vallá-
sunkért melegen dobogó szívünk mélyéből óhaj-
tanunk olly gyors és teljes-sikert, hogy miután 
köztünk a' hierarchia, soha föltámadásra nem 
számolhatva, örök sírba szállt: szegessék szár-
nya a" mindig nagyobb erőre kapott küriarchiá-
nak is, hogy az eredeti egyszerűségét vissza — 
nyert, mérsékelt anya a' nép, szép előmenetelre 
növekedett leányának, az egyháznak, örülhessen; 
ez pedig olly anyjának ismervén azt, mellyben 
él, mozog és létez, gyöngéd érzések közt ápolja 
azt. K o v á c s J á n o s , 

eszenyi lelkész. 

Fehér-komárommegyeft ágostaiak 
esperesi gyűlése. 

Tandem aliquando, Quirites! 
Le a' kalappal! Halljunk szót, uraim! 
Legelső szózat ez e' megyéből ; mert mióta 

Egyházi Lapunk fenáll, nem tudom, félelemből-e, 
vagy szeméremből, vagy gyávaságból, vagy 
részvétlenségböl, vagy mi más okból, tudtomra 
sem hivatalos, sem amollyan tudósítások a' tisz-
telt egyházmegyéből e* Lapokban nem közöltet-

tek. Ezt bánom. De azért a i első közleményt is, 
ha az a' t. cz. szerkesztőség által érdektelennek 
találtatnék, ne a' nyomdába küldeni, hanem min-
den pardon nélkül félre tenni méltóztassék. Ext 
nem bánom. 

Közlésemben a" tárgyalt pontokat nem a1 sze-
rint, a' mint egymásután szőnyegre kerültek, ha-
nem amúgy gondolom-formán fogom elősorolni; 
mert a' szoros rendről már szinte meg is feled-
keztem. 

A' gyűlés n.t. Fárnek Dávid esperes, és tek. 
Horváth István esperesi felügyelő urak ikereU 
nökletök alatt Csákváron, fehérmegyei mezővá-
rosban, Eszterházy Miklós gróf ösi székhelyén, 
tartatott jul. 3-kán 1845-ben, az evangélikusok 
templomában, a' papok és kilencz egyház képvi-
selőinek teljes számával. 

Előrebocsátom azon észrevételt, hogy a' mult 
1844-ik évi kerületi gyűlés jegyzökönyve, melly 
nélkül pedig egyházmegyei gyűlést tartani igen 
bajos, még máig (jul. 24.) sem érkezett hozzánk. 
Nem botránkoztató dolog-e, 4 jegyzőnek 11 hó-
nap alatt 3 ívnyi jegyzökönyvet elkészíteni nem 
tudni?! Ha felszólalunk, azt nyerjük feleletül: 
„Köszönjék meg az urak, hogy megírjuk ingyen." 
De köszönjük is ám az illyen szolgálatot. Az 
evangyéliomi hivatalviselésben nem a' pénzre 
kell nézni, hanem arra, hogy minden hűnek t a -
láltassék. Ha szolgálat, forgolódjunk a* szolgálat-
ban. Ha ki elöljáró, szorgalmatossággal járjon. 
Haubnert letorkolták világi uraink, hogy jegyzö-
létére jegyezni akart: Horváthot pedig skártba 
tették, hogy tolla megtompuljon; mert attól féltek, 
hogy a' lúdtoll idővel tán majd lituust ellik. Hinc 
illae lacrymae! 

Prooemium gyanánt említhetem, hogy gyűlés 
előtt valamennyi papok's azokkal karöltve vallá-
sos buzgóságu világi felügyelőnk is, az úri szent 
vacsorával éltek. Helybeli lelkész tartotta az ol-
tári beszédet, mellyben szegény árva fejünket, 
mint illett, jól megfésülte. Valahányszor gyűlést 
tartunk, mindig így szoktunk tenni. Nem is rosz 
szokás ez; mert az egyházi szolga is tagja levén 
a* keresztyének gyülekezetének, mint illyen, kö-
teles részt venni e' szentség malasztjában. Csak-
hogy nem illyenkor kellene 's nem is elég azt 
csupán egyszer egy évben tenni.— Más egyház-
megyékben minden kántorszerdán, és így éven-
ként négyszer tartatik papi gyónás. De miért épen 
ekkor? Biz ez egy kis puseyismuo. — A* refor-
mátusoknál pedig a' pap, valahányszor neki tet-
szik, együtt urvacsorál a' gyülekezettel. Ez utolsó 
szokást követi nálunk Wimmer is. Melly, magá-
ban véve (mint communio). helyes ugyan: de az 
által némileg helytelenné lesz, hogy a1 pap saját 
kezeiből veszi az önmaga által megszentelt ke-
nyeret és bort. Nem puseyismus-e, ez is? 

Féldéli 10 órakor kezdődött a' gyiilés 's ta r -
tott délesti harmadfélig. Veni sancte helyeit egy-
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házi jegyzőnk Miatyánkkal nyitotta azt megl 
Azután 

1) N.t. esperes urunk, korunk egyik tudomá-
nyos férfia, több tudós munkák szerzője, költő és 
bölcs egy személyben, üdvözlő elnöki szónokla-
tában nyomosán fejtegetó azon örvendetes válto-
zásokat, mellyek a* legközelebb lefolyt évben egy-
házunk egén keresztül vonultak. Érintve lön ter-
mészetesen az 1844-dik évi vallási áldott tör-
vényczikk, az ide vonatkozó egyházi mozgal-
makkal együtt. Beszédét harsány éljen követé. 
Nevezetes, hogy a' tudós férfiú ezen beszédben 
az összesereglett képviselő-testület többszöri 
megszólításakor illy szokatlan czímmel élt: Nagy-
tiszteletü és tekintetes egyházmegyei Karok és 
Rendek! 

2) Egyházi rendszerünk rendeletéből consi-
storium alakíttatván, annak jegyzői és ülnökei 
meghiteztettek. Jegyző mindenik rendből egy-
egy, ülnök mindenikből négy-négy választatott. 
A* világi ülnökök, jegyzőnkön kívül, ki egy-uttal 
ülnök is, nem jelentek meg. Ez vagy igen nagy 
hanyagság, vagy szembetűnő lenézése egyházi 
testületünknek Ha nem akarnak, édes urak me-
gyénknek szolgálni: kérjük,legyenek szívesek azt 
kereken kimondani; mert mondott szóból ért a' 
magyar. Legalább bizalmunkkal ne éljenek vissza, 
' s egyházmegyénk ügyeit ne hátráltassák. Pár 
ezer pengő forintot nem köthetünk hivatalukhoz : 
lia ez volna, majd akkor tudnók, mit kelljen Önök-
kel tennünk. — Elnököket is kellett volna válasz-
tanunk: de rendszerünk egyik pontja szerint es-
peres-és felügyelőnek m u s z á j elnököknek 
lenni. Ezek kis legátus nalusok. Ügyvédről is 
szól a' rendszer: de ez eszünkbe sem jutott. 

3) A' pénztári számadások nyilvános meg-
vizsgálása sürgettetett. Szerette volna egyik-má-
sik tudni: fel vagyunk-e vagy alá szegény cas-
sánkkal, 's nem történnek-e annak kezelése körül 
holmi visszaélések? De, Isten tudja mi okból!? ez 
igazságos követelésünktől elüttetlünk, noha maga 
a' pénztárnok is egy akaraton volt velünk. Ugy, 
hogy most már a1 pénzlár állapota széna-e vagy 
szalma ? nem tudjuk. Pedig mig a' felett vitáz-
tunk : Elolvassuk-e a'beadott pénzlárnoki szám-
adást, vagy sem? könnyen kétszer végig-futhat-
tunk volna rajta. Végre világi jegyzőnkre lelt 
annak privát megvizsgálása bízva, ki ha pénztár-
nokunkkal egy gyékényen áruland, könnyű lesz 
keltejüknek megmulatni, hogy nulla a' nullából 
felmegy. Belijó illyen helyen pénztárnokoskodni! 

4 ) Bizony derék dolog az a* honoratiori jog. 
Még a' templom szolgái is örülnek, hogy élhet-
nek vele. Példa erre a' csákvári szűrös egyházli. 
— Új rendet kívántak némellyek a'gyüléstartásra 
nézve a'régi kopott helyeit behozatni. Eddig am-
bulatorie, sorban tartottuk gyűléseinket, a' kisebb 
ekklézsia, ha a* sor rá került, szintannyiszor, 
mint a1 nagyobb vagy legnagyobb; mert munici-

pális s z e r k e z e t é n é l fogva egyik anny i külön j o -
gokat élvez, mint a' másik. Most ugy akarták a* 
status quo-t megváltoztatni, hogy ezután bizo-
nyos állandó helyre, p. o. Csákvárra, Oroszlányra 
vagy Bokodra, mint legcentrálisabb pontokra, 
legyen a' gyűlés szorítva. Ide aztán mindenik 
ekklézsia maga költségén küldje követeit; mert 
mindeniknek könnyebb lesz évenként 10 ft., mint 
minden kilenczedik évben (mert kilencz évi r o -
talio kívántatik a' gyűlés cyclusához) 90 's több 
forintokat kiadni; vagy könnyebb 90 forintot 9 
terminusokban, mint egyszerre lefizetni; melly 
mennyiség kivált, a' gyengébb ekklézsiáknak, 
minő a' többek között Csákvár is, terhesen esik. 
Felkél erre a' csákvári egyházfi, 's mintha tökkel 
ütötték volna fejét, bajuszát jól megsimogatván: 
„Bizony, úgymond, mi tagadás benne, haragusz-
nak is embereink erre az együgyű gyűlésre (akará 
mondani: egyházi gyűlésre); mert sokba kerül 
nekik. Azt mondották, hogy Isten ellen való v é -
tek, egyszerre ennyit megenni, meginni." E ' s z a -
vakra az egész olymp megrendült 's nagy-hirte-
lenséggel lőn minden oldalról, mint egy sebesen 
zúgó szélnek zendülése, melly elteié az egész há-
zat, a* mellyben ülünk vala. Csákvári uraimék 
pedig — quam qui Jovis ignibus icti — szégyen-
letökben majd a' föld alá bújtak, fel-feljajdultak, 
pisszegettek, csígatták botor egyházfiukat, 's ha 
lehetett, tán az egész város cserepét fejéhez ló-
dították volna. Eleget mondták neki: Kend hall-
gasson, az nem ide-való beszéd, kendnek itt nincs 
szólása; de a' kipökött szót többé visszanyelni 
nem lehetett. Világi uraink nyomban készeknek 
nyilatkoztak az ebéd megfizetésére, mit bizonyo-
san meg is tettek volna, ha szerencséjükre egy 
alább megnevezendő csákváriúr vendégszeretete 
véletlenül ki nem rántja őket a* hínárból. — A* 
végzés denique az lett, hogy minden ekklézsiák 
kérdeztessenek meg: Mikép kívánják a' gyűlé-
seket jövendőben tartatni, a' régi divat, vagy 
az új indítvány szerint? 's ez a' Pusztavámon 
tartandó jövő évi gyűlésen referáltassék. — Még 
is csak volt hát valami kis haszna a' csákvári 
egyházfi ügyetlen előadásának. —Ennek fonalán 

5 ) Kérdésbe tétetett: Vájjon minden évben-e, 
vagy csak minden másodikban tartassék esperesi 
gyűlés? Minő kérdés!? Bár minden évben két-
szer lehetne! Ha minden évben nem szükséges, 
nem látom á t , miért legyen rá minden második-
ban is mindenkor szükség. Azt kellett volna in-
kább indítványozni, hogy gyűlések ezentúl az 
egyházmegye szükségeihez képest tartassanak. 
Végzés: Maradunk a1 régi mellett, és minden év-
ben fogunk gyüléskedni. 

6) A* gyúrói fiókegyház szeretne anyává 
lenni s papot vinni vagy levitáját fölszenteltetni. 
Minden részről tudta magát legitimálni. Adósság 
nem terheli. Megvan benne a' törvényes-meny-
nyiségü lélekszám. Az anyaegyház nem difficul-



tálja elválását. De nincs módja a* világban, hogy 
papját illendően eltarthassa. Jövő őszszel tagosz 
tályozni akarja a' földesuraság a' határt. A* gyu-
róiak tehát azt mondják, hogy biztatva vannak, 
miszerint ha megtudják mutatni, hogy az anya-
ekklézsiává-alakulhatás 's paphozhatás nem fog 
tőlük felsöségileg megtagadtatni: elegendő föl-
dekkel fognak papjok számára az illető uraság 
által elláttatni. Ugyanazért papvihetési engede-
lemért könyörögnek, hogy ezt a'nevezett uraság-
nál hiteles Írásban bemutatván, attól a* megaján-
lott földeket megnyerhessék, — mit ha most nem 
tesznek , a' kínálkozó jó alkalmat elszalasztván, 
többé alig fognak vihetni papot. — Az egyház-
megye ellenben nem akarván a' koldusok számát 
szaporítani, azt kivánja tölök, hogy elébb mutas-
sanak fundust, mutassák elö írásban az uraság 
azon ajánlatát, melly szerint az paphívás esetében 
ennyi meg ennyi földekkel kivánja dotálni az 
ekklézsiát, majd aztán ki fogja a1 sürgetett enge-
délyt adni. Igy uraság egyházi felsöségre, ez pe-
dig amarra hivatkozván, szegény gyuróiak aligha 
két szék között pad alá nem esnek. 

7) Egyházkerületi gyűlésre, melly Veszprém-
ben fog tartatni, pénzes követeket pénzetlen me-
gyénkből ezúttal nem küldünk. Hanem két pap 
és ugyanannyi világi urak megajánlották, hogy 
saját költségökön fognak helyettünk elmenni. Mi 
is köszönettel lön fogadva. Esperes urunkat sem 
bánjuk, ha a nevezett gyűlésen amazokkal együtt 
megyénket Isten nevében képviselendi. Beh áldott 
jó szokás volt az a' régi, midőn, a' falusi bíróság 
módjára, sorjában mentek a' papok követekül az 
egyházkerületi gyűlésre, 's annyit költöttek,meny-
nyit akartak. 0 tempóra! 

8) Vége levén a' gyűlésnek, minden epilógus 
vagy glória sit deo patri nélkül ebédre ballagtunk 
gyógyszerárus, Boleman Mihály úrhoz. Sokat k ö -
szönhet ennek már a ' csákvári ekklézsia. Mert 
Boleman, hol egyház- 's vallásért valamit tenni 
kell, mindenkor első az áldozatban. Az új díszes 
oltár, az azon látható pompás-készületü jelképek, 
a' templom ékesen kifestett falai mind megannyi 
szóló bizonyságai keresztyéni bőkezűségének. 
Tanácscsal, buzdítással, pénzzel nem fukarkodik, 
midőn egyháza java, virágzása forog kérdésben. 
Többször már gyűlésnek, választmánynak, kül-
döttségnek, a' gyülekezet pénztárának kímélté-
vel egymagafényes aszfalt készített. Most is, fe-
ledve a* háíadatlan gyülekezettől vett gyakori 
bántalmakat, művelt's nemcs-keblü, erényes ne-
jével szíves volt az egész egyházi kart valóságos 
gourmandnak való 's gaslronomiai csínnal készült 
ízletes étkekkel pazarkeziileg megvendégelni. 
Örültünk, hogy a' tisztelt urnák szívességéből a' 
csákváriak panaszos ebédjétől megmenekedhet-
tünk 's egyszersmind a1 tisztes egyházfi aggodal-
maitiselháríthattuk. Éltesse az Isten egyházunké' 
példás-buzgóságu Nehemiását,—adjon a'csak vári 

kisded gyülekezetnek több illy nagylelkű jólte vö-
ket *s tegye emlékezetét a* hívek szivében fe-
lejthetetlenné! 

Szolgáljon berekesztésül annak megjegyzése: 
hogy a' csákvári ref. pap nem tisztelte meg j e -
lenlétével gyűlésünket, tán mert nem volt meg-
híva, tán mert esperes. A' tisztelt úr is nem nagy 
barátja lehet az uniónak. Punctum ! 

K o n k o r ó d y M ó z s e s . 

ü l i ó - borsodi egyházmegye rövid 
miiltja, tisztválasztás! napi jele-

nelek. *) 
Alsó-borsodi e.megye az e* neven nevezett 

polgári megyének Tiszára-fekvő alsó részét 
teszi. Szomszéd Heves és Szolnok törvényesen 
egyesült polgári megyéből három tiszáninneni 
gyülekezetet, Atányt, T. Nánát, Poroszlót, l eá-
nyaikkal fölkarolván-, 44 anya, 9 leány-egyhá-
zat mintegy 70,000 lélekkel, 's (egy nagyszerű 
mezővárosa 4, más kisebb kettő két-két lelkész-
szel levén ellátva) 49 lelkészt számlál. 

Hajdan itt egy-részéről a* tehetetlen papura-
lom, más részről az aristokratiaiúrkény üzé, mint 
sok helyen, emlilést-érdemlö játékait. Zárt ajtók 
közt tartott egyh.megyei gyűléseinken egy k i -
váltságos palástos őrködött, 's csak ritkán tárt a j -
tót magáéhoz hasonló fekete köntösnek. Papura-
lom, hol teheté, főleg nepotismus, simonismus 's 
néha közpénz hűtlen kezelése által is jellemzeüe 
magát: de bizony a' világi aristokralia is elvág-
ta , meddig megsülhette. Látánk udvari czímes 
papokat, káplánokul föltolatva, kik semmi papi el-
járásokat soha nem köveitek ; főnök nevök alá irt 
segédeket magántanítókul használtatva, kiket fél 
év eltelte alatt is főnökeik egyszer alig láttak, 
kiket még is amngy simonice, jövedelmes egyház-
zal fizet gettek; 's ha kegyencz találtatott, néma 
hallgatás lön a'törvény betűje. Fordult a' koczka, 
jeles-jellemű, érdemkoszorúzolt férfi lép föl, világi 
részről egyházkormányunkra , s lehullnak g y ü -
léstermeink önkény-szerzelte erős zárai, 's már 
néha a'helyeslelt szavakat megéljenezhetek. De-
rék főnökeink alatt már nemcsak ,halljuk!' szót 
emelhelénk, de kihallgatással is ajándékozlatánk. 
Ez rövid, de hű képe multunknak. 

Jelenünket tisztválasztási napi-eseményeink 
jellemzik. Búcsút vesztölünk az 1844. sept. 5 -k i 
legközelebbi egyh.megyei bábái gyűlésen világi 
főnökünk, *) miután politikai pályáját már azelőtt 
fénykörben önkényt bevégezte, — kérjük, de 
akaratában szilárd ö, kiről a* papság érdekében 
méltán elmondható: 

„Multis il le boois flebilis occ id i t , 
Nulli flebilior quaro tibi" 

*) íUgen bek&Idetett. 
" p r k Eg£\Tlsk. top 1844. 39. $%. 

S i e r k. 
e. 



búcsúja egyik okának jelöli: „hódolátát azon óhaj-
tásnak, hogy az egyh. hivatalok örökösök ne le-
gyenek". Vannak kétségkívül közöttünk ollya-
nok, kiknek iróntai leghőbb vonzalmuk mellett is, 
időnkénti tisztújítás volt nyilvánult kívánságuk: 
de vannak ollyak is , kik illy egyh.megyei kor-
mányzási változtatást szentségtörésnek állítanak, 
azon egyszerű okból: mert így az egyes papsá-
gok is időnkénti változás alá esendenek. Én más-
ként ítélek. Én a' papmarasztást, minden vissza-
éléseivel, a' tehetetlen papigazgatás kinövéseinek 
tekintem, meliyet a' consistorialis rendszer meg-
hagyott, söt gondosan ápolt, —olly czélból könnyen 
átlátható, hogy: inter duos litigantes tertius gau-
deat haeres, — zavarosban maga halászhasson. 
Erő5? hitem továbbá: hogy restauratio a' valódi kép-
viseletet minélelébb életbe léptetendi, 's ez ismét az 
illy elszívó 's kártevő oldalnövéseket legbizonyo-
sabban lenyesendi. Nem minden oknélküli azonban 
az analogiátlan papváltoztatástóli félelem is. Mert 
egy, egyh.kerületi kiküldöttség beadott vélemé-
nyezése alkalmával, részünkre tett azon reményteli 
e.kerületi igéret, melly máig is csak igéret maradt, 
hogy eleve tudósított minden egyházaink két-
két követeik által fognak nyilatkozni az iránt 
vájjon akarják-e állandósítani kebelökben a' papi 
hivatalt? *) most legújabban ugyan egyh.kerü-
leti rendelésből kinyomatott özvegy-árva-terv-
ben, melly iker-testvérétől, a' papbiztosítástól élet 
's halál közt elmetszetett, 's nagy vajúdások közt 
újraszületett, nem tudni, fenobbi meghagyásból-e? 
az elöértesítésben odamódosíttatik: hogy bár ezen 
intézet lelkes indítványozója ohajtott sikert ettől 
csak ugy vár , ha a' papok sorsa állandósittatik: 
de ezen kegyes ohajtat valósulására, mostani 
kormányzási rendszerünk mellett, aligha fog 
idő érkezni. Valamint volt, ugy lesz pap, ki lel-
kiösmeretes buzgósággal élve is hivatásának, az 
ellene fölböszült harag 's gyűlölség ármánykodá-
sai által, munkássága mezejéről elűzetik, 's ke-
nyér nélkül maradó könyörületességnek esendik 
tárgyul. Nem! lehetetlen, hogy ez is egyh.ke-
rületi rendelés lett légyen!! Talán csak baljós-
lat, melly nem teljesülend! ábránd, melly nem 
valósuland! Vájjon atya adhat-e kenyeret-kérö 
gyermekének követ a' kezébe? 's hol van a' 
törvény, melly bűntelent is tudna büntetni ? Illy 
mostoha bánás mellett, — ne haragudjanak önök 
ha igazat mondok — kényteleníttetnénk azon 
hitben lenni: hogy önök nem az egyházakat, 
mellyek bennünket karolnak, 's a'papságot,—ha-
nem önnön szenyvedélyeiket képviselik. Igy te-
gyék el, uraim! az ezüst palást-díjt, mi nem kö-
veteljük azt, önök parancsára is, harcz 's háború 
között, hogy aztán, amúgy igazságosan 's tör-
vényszerüleg előbb erkölcsileg 's majd bútól— 
epedten, testileg elhaljunk. Önök özvegy- 's ár-

va-tára, érettünk reszkető szerelmeseinknek nem 
pótol ki minket. Mi e' siralomházban életremény-
hagyottan igen kevéssel megelégszünk: de nem 
is igen repülünk fölfelé. 'S mit ér így a' nyilvá-
nosság kitárt ajtaja is, ha egy néma tekintet reánk, 
nyilván mutatandja: hallgassatok! sorsotok'süd-
vetök mi kezünkben vagyon. Ha minket nem is, 
hiszszük, képviselik önök az emberiséget!!! 
Tegyenek hát érettünk 's vallásunkért, 's ne 
utaljanak mindig a' majdan tartandó zsinatra; mert 
ez csak meszszetávolban mutatott igéret földe, *s 
ki tudja, találkozik-e Jósué vagy Káleb, ki abba 
bemehet ? ? Egyformaságot hoznak föl mentségi 
ürügyül ? Mondjanak nekem csak két egyházat, 
hol tökéletes egyformaság uralkodnék! Egyfor-
mává tesz bennünket az Isten igéje, — a' külső 
lehet a* hány, annyiféle. Azonban hol van nagyobb 
egyformaság, mint a' természet törvényeiben? 
„Egyik félnek törvényt ne tégy, — de mind a' 
két félt kihallgassad! Ártatlant ne büntess, bár-
ki vádolja is: hanem az igaznak részére ál l j !" 
Ezek ugyan azok éjszaktól délig, kelettől nyu-
gotig. De kikeli mondani, hogy positivitást nyer-
jenek, 's hogy hasonló esetben hasonlótlanul ne 
ítéljünk. Csak ezek papbiztosítás körüli vágyaink! I 
Mi csuda, jelen mostoha körülmények között, ha 
vágy támad bennünk valódi képviselet-, még pe-
dig restaurationalis képviselet-alkotásra? annyival 
inkább, mert minden nem lehet képviselője más 
más nemzedéknek. A' képviselteknek változnak 
szükségeik 's körülményeik i s , 's csak az állhat 
meg rendíthetetlenül, ki jelen embere, ki magát 
az idővel belemunkálta az időbe; 's az így ma-
gát idomítottat m i , itt vagy amott, ez vagy 
amaz téren, de több izben, holtiglani képviselőn-
kül választandjuk. Azonban e' tisztújítás és kép-
viselet, ez egyh.megyében, csak némellyeknek ke-
gyes óhajtásuk. Mi még hamar nem igen kezde-
ményezünk : de reményünk van, hogy azokat a* 
Bodrog és Hernád árjai lehozandják. *) Bocsá-
nat-e hosszú, de keblet-feszítő kitérésért! Mi 
már a' reánk nézve szomorú búcsúvétel után, sok 
jeleseink közt választást tenni nem tudunk. R e -
ménybizodalmunk minden tábla-biráinkban fölötte 
igen nagy. És még is történtek nálunk 's közöt-
tünk többféle gyanusítgatások. Egyiknek el nem 
vállalása, mi ravasz csel vala, — majd fiatalsága 
szövetett ármányos okul, reá nem voxolásra. 
Igen, de azt mondja Ambrus a tya , és igazán 
mondja: Non canis, sedmeritisalbescit senectus," 
ez pedig hírben és tettekben, fiatal létére is, nagyra 
növekedett: 

Crevit occulto velut arbor aevo 
Fama Marcelli. 

Eljátszá a' corteskedés is tulajdon szerepét, még 
ijeszgető alakban is, 's ki tudja, lehet, hogy még 

* * ) Prot. Egyh . 's Isk. lap 1 8 4 2 . 6 . sz. E. * ) Zempl in- és Abaujnak Tiszába omló folyói , E. 



á la emódi jelenetek is történendnek; *) mert hódító 
a' hivatali örökösség. — Vannak, kik olly segéd-
gondnokot kívánnak tenni, ki tractálni tudjon 's 
így ezek a1 jusculismus korszakából a' fagylaltak 
magas régióiba kívánkoznak, hogy jéghideg szi-
veiket homeopatisch gyógyítgassák *, pedig min-
den farsangnak megvan a' maga böjtje. Vissza-
sohajtanak ezek Izráellel a' párhagymára és az 
ugorkára, nem emlékezvén meg elébbi nyomorú 
sorsukról. — Mindezek azonban nem személy, 
de modor ellen legyenek értetve ! — Képviselet, 
uraim! itt is képviselet a' helyes közép!! Ekkor 
parancsolhat étket szája íze szerint, és nem ven-
dégeskedik a' szellemi szabadság rovására. Mert 
képviselteink akkor, minket papokat, egy-egy 
választott tagtársainkkal, kétszer egy évben 
tartott gyűléseken, napdíjjal örömest ellátnak, 
hogy őket az egyházi megyén képviseljük, -
oldva lesz nagy részben gordiusi csomónk; 's 
magasb lépcsöü képviselőinknek könnyebb lesz 
gyűjteni colleetákat. — A' helybeli presbyte-
rekböl képviselökül választottak jobban isme-
rik honi sükségöket, 's mint honiak, talán me-
legebben is küzdenek önmagukért. És ne legyen 
senki született képviselő, p. o. földesúr, birák, 
ügyészek 'sat., még a* legalsóbb lépcsőn is, — 
mert az csupa ellenmondás, mit a' békési év. 
egyházmegyében. 1839 évben választmány által 
kidolgozott 's közgyülésileg elfogadott rende-
zetben olvasunk. **) — Azonban, hogy intelli-
gentiájokra nézve ök első választhatók — de nem 
föltoltak—legyenek,— abba legörömestebb kezet 
nyújtok. — Most ismét dologra! Egy rövid ta-
nácsadással, melly nemcsak miránk tartozó, r e -
kesztem be értesítésemet, melly ez: Hagyjuk — 
minden cortesiákat kikerülve — magára az egyes 
egyházak 's nép értelmiségére tisztválasztásin-
kat! ök minden bizonnyal legbölcsebben fognak 
tudni választani. 

Libera si dentar populo suffragia, quis tam 
Perdilus, ut dubitet Senecam praeferre Neroni?. — 

E g e r v ö l g y i . 

R i t k a r o s t a A . - Z e m p l é i t b ö l . t) 
Ismeretes, nem kétlem, akárki előtt is egy 

állat-osztály azon faja, mellyben fővétel után is 
szinte napszálltig ver még a' léterő, — valamint 
az, melly tapasztalatikig szív nélkül csaknem 24 
órát él még: no — ugy képzelje most az a . -
zempléni egyházmegyét, azon különbséggel, hogy 
az amazokban létező ármány- és tespedés-saját-
ságot, itt az anarchiában, f-jOfelűlegesen még ön-

*) A' pap megijesztetvén, másra kelIe adnia szavalatát. E. 
* * ) Prot. Egyh. 'a Isk. Lap 1 8 4 4 . 7 * sz. ' E. 

i ) KésÖn érkezett cz ikk . S z e r k* 
H ) Mér tak. P a k y I s t v á n úr í? felmondott a' főnök-

séggel; a' 3 - i k megyében lakó, és közt ink eddig csak J 

kény, önzés, ellentétek és ingoványok is tetézik. 
Mert feledve a' malasztos elvet , melly minden 
jót, mit más az emberiséggel tesz, magára is há -
rámít, — fényvágy, kevélység, és az erkölcsi lét 
Önkénytelen szövetsége az anyagival, sülyeszté 
a1 vegyes-kedélyü autokratákat, sokon-kapko-
dások sivatag mélyébe: kényszer-nyomással tör-
ve kitépni azon természetes irányát a' jólétnek, 
melly csupán belsőnkben gyökedzhetik. — Pedig 
a' társas élet társas akaratot kiván, és nincs k é -
nyesebb virág, mint a' közjó iránti nyugalom. — 
Megfagy ez az önkény hideg égalj alatt: ha p e -
dig önzők leszünk, csak puszta szó lesz a* hit, 
melly ragadmányra vezet, és nyűg a' hivatal, 
melly ha csonkul!, magánkül keresi a' hibát. — 
Ma már senki se higye magát a ' teremtés közép-
pontjának, mintha minden körüle, hozzá térne 
vissza, és tőle indulna ki! Elv-szabadság jellemzi 
korunkat, hol szívesen engedünk ugyan a' so rs -
nak, de nem mint rabszolgák, hanem szabadok, 
— eszmecserék s józan elvek által legyőzetve 
munkálok a1 lélek rugonyosságát. — E' szerint a ' 
de nobis sine nobis nem megy, következetesen 
az ó-liszkai 1844. aug. 15^ki határzat sem. — 
Mi az? kérdi az olvasó?— Örökös adókivetés az 
egyházakra olly czélból, hogy majd az állandósí-
tandó gyűléseken minden hivatalnok egyenosztály 
szerint a' kivetett, évenkénti 314 ftból napi díját 
szedje.— Kik határozták? Minthogy körözve nem 
volt, gyűlésnek neveznem nem szabad. — Volt 
hát ez egy szövetékes tanács, kiknek elsugdosolfc 
centrikájokat néhány egyének sejtve, mintegy 
6 -an , figura képben, lepék meg. — Szószavat ért, 
és végre is (mint szokták mondani) az állt meg, 
a' mit a' jegyző akart; mert a* penna-perczegés 
szüntével így hangzott a' repartitio: — M. egyház 
fizet 9 ftot évenként,—L 7 f. 30 krt — P. 6-t — P. 
9. — T . 4 f . 3 0 k r t L . 7 f .30kr t . ' t b .ö szv .314f l — 
Most már nincs egyéb hátra, hanem hogy holnap 
körözzük, és a' jövőn authenticáljuh az ó-liszkai 
gyűlés határzatát. Ne neked, protestáns egyház f 
sajátítsd, ha gyáva vagy , az orosz és franczia 
centralisatiót. Higyed, mint ök, hogy valamelly 
eszmét csak egy-vagy kétfélekép lehet alkalmaz-
ni, — nem kell képviselet! —hisz az absolutismus 
egy a' cenlralisalioval. — Sötétség ez, uraim! sőt 
mondhatni dölyfnek, nagy ismeretlenségnek a* 
pí-otestantismus elveivel. — 50 anya- és 20 fiók-» 
egyház érdeke forog fön, és még is rólok nélktí-
lökt Még ára azok által, kik aVszent igazságot, 
az emberi jogokat ^ és a* kosmopolitismust szó-
székeikből szinte a* rekedtségig kiáltozzák hall-
gatóik fühkbe, Hát ki hatalmazta fö! valaha a* 
consistoriumof, hogy a ' gyülekezet javaival ren-
delkezzék ? Miért nem érdemeltek az egyházak 

i névvel létezeit helyettes-esperest pedig, a'M n tartott 
ma t Ősjii sup. gyűlés éta* megismertette mindenkivel 



e* részben előeszméltetést? és lehet-e itt helye 
a* követő tulajdonításnak? Bizony nem tudom, mit 
felelnének, ha Mark. 11: 28. szerint kérdőre 
vonnák. — Kár, ha csak annyira-mennyire is, nem 
simulni már a' merő élethez, és nem olly önelé-
gülten tespedni elferdített realismusok orbitájá-
han! — Hát annak mi vala oka, hogy későn lett 
esperes ? önzés ét önkény. Mert az öszhangzott 
szavazat által elválasztott országos férfiút, rég 
ideje már , hogy tartá karjain a' közbizalom, és 
még is csak néhány hava, hogy kapott, akkor is 
kormány-parancs 's meghagyás után, törvényes 
meghívást. — Miért? azért, meg azért, mert buj-
doklolt, hátrált, maradozott a' hideglelős commit-
tiva; azért, meg azért, mert ez uton atyám ura-
mat fiam uram, sógor uramat öcsém uram, odább 
nem tolhatva a* szokott kopott fokokon, csak lej-
tőt várhattak. — Van még itt több önkény i s : — 
de leszek gyöngéd, és nevezem inkább állhatat-
lanságnak, vagy, ha ugy akarják, következetlen-
ségnek. A1 sok közöl most kettőt emelek ki. — 
Valami időtlen gyűlés Gesztelyböl 1844. jun. 14-
röl határozza a' Patakon eddig rendesen tartatni 
szokott examenkori e.megyei gyűlés örökös el-
törlését: — ihol! egy év sem folyik le és a' sem-
misített időközi gyűlés ki van hirdetve! — Né-
hány évvel ezelőtt az a.-z. megye adta föl , és 
kérte a* hosszas várakozás miatt elüdült káplánok 
jó kinézés melletti 's czélos nöszülhetésöket: — 
ime! ezen említett gyűlés már hivatal-vesztést 
köröz az így nöszülendö papoknak. Difficile est 
satyram non serihere. — Valóban csak néhány 
órákat időztem a1 szóban forgó megye közelebbi 
gyűlésén, "s még is igen sok megfoghatatlan jel-
lemek, tények 's valószinetlen valók merültek föl 
előttem. Jegyzettem meg néhány lényt, ollyakat, 
kikbe valami ösgonosz szellem rejlik, egy min-
denkori ellenséges irány, egy személyesített rosz 
szándok a1 másik jólléte iránt. — Undorító látmá-
nyok is kerültek elö, miként egyik tiszttárs a 
másik jó hirét, nevét ocsmányolta, hajhászott ma-
gának, tiszttársa becsülete romáin szerencsét épí-
tendő; így, mondám, nem csuda, ha sok jelesek 
félre-vonulnak, és a' nemzeti átok fekszik mint 
igaz is, az egyházmegyén. — Voltak különczök 
is, kivált az aristokraták közt, de minden jelen-
tőség nélkül, kikbe ugy látszik, hogy a' hivatal 
lényege inkább csakdölyf-emeltyü. — Hát miért 
mind ezen visszaélések? kérdi az olvasó. — 
Azért , meg azért, mert itt emlékezet sincs ká-
nonról, Ts inkább csak cannones a' törvényho-
zásban. Ök csak arbitriroznak és ép azért, min-
dén akkori elitélet, látásom szerint, nyilvános 
ellentéte volt a' törvénynek. Sok közöl egyet 
hozok föl. Ép ekkor szavaztak főjegyzőre. Bizo-
nyos egyház jelenti, hogy a' sokfelé elágazott 
Vélemények miatt, ellenzékek kedvetlen eredmé-
nye nélkül, bizonyos jelöltet nem adhatván (mert, 
mint hallám, az elsugdosolt egyénnel ellérizékbo 

áll az e g y h á z ) , marad separativ. — No! volt e n -
nek!—Megkell, mondják, idézni a' papot. Miért? 
propter inobedientiam. — Talán jobb lesz „ iner-
tiam?" — nem, — „indifferentiam" legyen. — 
Per amorem Dei! Hát még mi is nem lesz egy 
szegény proteslans pap hivatása a*sok közt?! — 
Szerinlök, corteskedés, lélekvásárlás, házalás, 
egyedáruság, ámítás, és még ki tudja mi! — 
Ezt, uraim! egy, kor embere, ki mindennek sza-
badságot ad a' meggyőződésre, nem fogja tenni: 
— ezt csak K. P. teheti és teszi, a* miért máskor 
is busásan fizesse neki V. J. a'nyargalót, — miért 
nem emlékszik Zak. 13: 2. versére. 

Egyházi ülnökség! A' honi protestáns közön-
ségben látjuk naponta mind jobban elevenülni 
vallásszabadsága, önállósága és függetlensége 
érzetét. Tehát távoztassák a* visszaéléseket, — 
simuljanak a' korhoz, döntögessék minél-elébb 
a* válaszfalakat, mellyeket sokan gépileg elö-
tolatva, hiú képzetökben alkottak magok után. 
— Vége az örökös castoknak! — és bár nem 
beduin függetlenséget , de nyíltságot , szó-
lás- és elvszabadságot szükségesképen igényel 
a' reformatio, hogy saját magát systemába szed-
hesse. T. b. urék korszerű tiszttársaikat doctri-
naireknek, álmodozóknak 's Isten tudja még mik-
nek nem nevezik : mind-egy, — de még is hiba, 
— mert csakugyan azoknál van már az egyházi 
életerő: — és csudálkozom, kivált az a.-z. ifja 
egyéneken, kiknek nagy részöknek keblökben, 
mint ismerem, a' csöndes erény, a' szív és lélek 
sok nemes tulajdonai századok magvával rejlenek, 
hogy az eíféle fölfordultságokat olly könnyen 
tűrik. — Hiszen, tisztelet az őszhajaknak! — de 
mikor ollyan ferdül el, mi a* jelen és jövö jólétet 
tárgyalja: — ekkor nincs kímélet; — az illyen 
határzatra éles szavakat és a' legkomolyabb kor-
holás nemét kell használni,—föl sem véve még a* 
vizenyős rationalisták pöfíeszkedésöket sem, — 
ök a' nélkül is többnyire csak gögjöket szabadon 
szárnyaltatni jönek az egyházi gyűlésre. Mind e* 
mellett is azonban az állandó gyűlési eszme el-
veit, se terveit ne bántsák most! csak aMörvény-
telenség igazíttassék tévesztett útjába ! mert 
amabból újjászületés ünnepét reménylni. Az által 
ime átalakúl a* rendszer, — érdek, anyagiság, 
pénz, fizetés, s több effélék jönek latba , — így 
természetesen latoltatni, rostáltatni kell a' rendek-
nek is, — mert protestantismusunk méltó igénye, 
hogy a' kit fizet, azt válassza — és akármelly t.b. is 
csak ugy veheti föl jó lélekkel a' bérét, ha érez 
rá érdemet, erre pedig az öntudaton kivül nem 
árt a' közhelybehagyás is.— Talán azt vetik, t.b. 
urék!: hisz akkor is a' közönség választott! — 
Vagy, vagy sem — akkor lehetett közönyösség 
is* mert akkor magokban volt a1 nercus rerum 
gerendarum; de ez most nem megy — és azért 
nem megy, mert de corioagilur; avközönség adja 
belejök :a*hervust, ha szinte megsínli is , — kö-



vetkezetesen mint dijasokai, ugy kell már most 
megválasztani. — Mert hogy egy még semmit sem 
mutatott jegyzötoll csupán a' kivetésen izzadjon: 
már erre a' h—ai egyház is azt mondja non 
feram, non patiar, non sinam: — hanem ki kell 
nyitni az ajtót a'tisztujításnak, hadd jöjön szaba-
don minden kopogtatás nélkül! Én pedig félénk 's 
érdemetlen t.b.-nak nevezem azt, ki illy esetben 
a' hivatal mérlege alá állni nem mer, — söt tán, 
abban sem hibázom, ha azt állítom, hogy ez ok-
ból nem kértek eszméket az állandósítás alkatára. 
— Ne féljenek az urak! ki d? diadalmas, az tegyen 
hatalmat. Jel. 2 :25 . 28.—Igen, biz az, ugy-e ? — 
de hátha aztán, aut nihil, aut nihil? Az sem szégyen, 
söt egy a' legártatlanabb elfogultság, hogy ha 
mikor az erőtlen lélek nem kapaszkodhatik az erős 
és kemények után, ifjúsága barátja keblére borúi, 
's az fölnyílva kölcsönösen, a' két száj össze-
hangzott vallomásit, a' gyöngeségeket és fo-
gyatkozásokat testvérileg zárja be. Egyébiránt 
azt mondom biz én minden esetre, hogy van 's 
tolt idő, mikor Luk. 13: 23—30. de valljuk meg 
őszinte, hogy akarat hibázik csak és magunk 
megadása. — Lám az ősz bajnok a' tudományok 
terhe alatt elüdült, és még sem lassúdott férfiú, 
egyházi választott főnökünk, nemcsak hogy 
halad az idővel, — de emeli a1 kort, és szellemet 
kölcsönöz annak szülöttibe! — Öt most is az Iz-
rael szavaival kérjük 2 Móz. 20: 19. hogy szól-
jon nekünk 's engedünk *stb. — és fölszólítjuk a' 
Sir. V. 1—4., hogy tekintsen ránk, mert 'stb. — 
No de, hogy mind át ne hullassa a' rosta: megha-
gyom a' még fönmaradhatott kis tisztát vetésnek, 
hahogy 30, 60 vagy 100 annyit teremne: de 
bízom is, hahogy az idő jól fog járni — csak nem 
hoz tán ennyi aljat, mint most. — Ezeket pedig 
vegyék i.t. táblabíró urak, most balzsam olaj gya-
nánt a' CXLI. zsoltár 5. verse szerint. — V. J. és 
H. I. t b. urakat minden esetre , a' köz-bizalom 
karjain tartjuk fel reményes jövönknek. 

S z i g e t i . 

I*ül - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k : 
Mlsslo. Egy chinai térítő leveléből, melly 

Mo-Pig collegiumban, keleti Tibet határain, 
1843. sept. 25-énkelt, a* következőket közöljük: 
„A* chinai pogányok, kik ezen országba kiván-
doroltak, meglehetős számban tértek ki. Ezen év 
gazdag volt áldásokban. Martius óta mai napig 
százan imádák közölök az igaz Istent. A' mult 
évben épített kis kápolna nem elegendő befogadni 
a' keresztyéneket, kiknek száma e* kiléresek elölt 
mintegy 300 volt. Ez okból azon szerencsés 
szükségben valánk, hogy e' kis templomot meg-

N.t. S o m o s i J á n o s úr , jelenben a1 s.-pataki fő i s -
holaban bit tan, és az ahoz köttetett tudományok k ö -
zönséges tanítója, a' m. 1.1.I. tagja. Sz, 

nagyobbítjuk; mert avszabadság, mellyet a' k e -
resztyének itt élveznek, korlátozottján; ők a' sz, 
titkok ünneplésére 's imájok elvégzésére nyilvá-
nosan összegyűlhetnek. A' kápolna néhány l é -
pésnyire van a' collegiumtól. A' chinai pap, ki a' 
legújabb tanítványok oktatásakor segítségemre 
volt, naponként miséz nekik, egyszersmind pap-
jok s a' körösleg lakó keresztyéneké. De a' ben-
szülöttek is nagyobb reményt nyújtanak most, 
mint valaha, hogy köztök is vannak választottai 
az Úrnak. Ha nem csalatkozom, e* hegyek fe jé -
rednek , a' gabona érik 's az Isten irgalmának 
napja megvilágosítani e* szegény népeket, mely-
lyek eddig a' lamai babonának hódoltak, nem fog 
késni közeledésével. A'lámák közöl egyik máris 
tiszteli az igaz istent 's imádkozik. Mások példá-
ját követni ígérik. De a' királyt, kinek ők r ab -
szolgái, kellene főleg megtéríteni. Bízom azonban 
az Úr irgalmában. A' mo-pigi hgség némellyek 
szerint, Sutchuen tartományhoz tartozik, mások 
szerint csak hűbérese *s inkább Tibethez tartozik. 
Ha e* fejdelem elfogadja a' hitet, egy egész nem -
zet van megnyerve a' Krisztus Jézusnak 's Tibet 
kapui meg fognak a'jó követség előtt nyílni." Adja 
Isten! (A.K. Z.). 

Bajorország é s R ó m a . Bajorország-
ban nem várt dolgok fejlődhetnek ki. Emlékez-
nek olvasóink, hogy a' bajor özvegy királynőnek 
1841-ki nov.ben történt halála alkalmával nagy 
súrlódások keletkeztek a' miatt, hogy a* r. kath. 
papságtól is egyházi szertartások kívántattak e* 
prot. fejdelemnö tiszteletére, 's e* súrlódások még 
nagyobb fokra hágtak, midőn az ágostai püspök, 
a' többi püspöktől eltéröleg, e* részben illő el já-
rást parancsolt meg alárendelt papjainak, 's épen 
azért ö fels. a' király megelégedését tudatá vele 
's a' többi főpaphoz utasítást 's intő rendeleteket 
bocsátott, melly oklevelek hírlapokban is meg-
jelenvén, lehetetlen volt, hogy azok a' sz. szék 
előtt titokban maradjanak. Ez okból a' pápa 
1842-ki febr. 13-kán levelet intézett az ágostai 
püspökhöz, mellyben eljárása határzottan roszal-
tatik 's meghagyalik nekie, hogy az okozott bot-
rányt (scandalum, quod fidelibus ex sua epistola 
et funere illo obvenit) adandó alkalommal jóvá 
tenni törekedjék, mi által a' többi püspök eljárása 
közvetve helyeselve lön. Az ágostai püspök a* 
pápa e* levelét közié a' bajor uralkodóval, óhajt-
ván, hogy az titokban tarlassék. Ezzel a' dolog-
nak nem lön vége; mert 5 hónap múlva, 1842-
ki juL 9-én , hasonló levelet bocsátott Leiss Ru-
pert scheyerni préposthoz, ki a* scheyerni bene-
dekrendü kolostor rendszabályait kéré helybeha-
gyatni a' pápa által, azon föltétellel együtt, melly 
alatt ő fels. hagyá helybe az érintett rendszabá-
lyokat, t. j . hogy a' szerzetesek kötelesek legye-
nak a' fejdelem *s prot. nejének is kimúlásakor 
gyászliszteletet tartani *s azt évenként megújítani 
a ' nevezett kolostorban. A' rendszabályokat ő 
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szents. épen e' föltétel miatt meg nem erftsfté. 
Ez alatt történt, hogy a' würzburgi püspök, pro-
testánsoknak egyházmegyéjébeni eltemettetése 
ügyében, a' pápa szellemében rendelkezelt's ö fel-
sége e' cselekedetről roszalélag nyilatkozott. Eze-
ket emiitök az A. K. Z -ban közzé tett okleve-
lek nyomán. 

I fe ide lberg i k á t é . A* lippe-detmoldi 
papok közöl ölen a' heidelbergi kátét vissza akar-
ták hozni az iskolákba, mivel a' mostani „Leitfá-
dén für den Religionsunterricht" minden ker. 
elem nélkül van; a1 consistorium tehát kérdést 
intézett ez iránt az ország minden reform, papjá-
hoz, 's eredménykép azután kihirdeté, hogy a* 
42 (az almenai 's varenholzi paphívatalok üresek) 
megkérdeztetett pap közöl határzottan *s okokkal 
36 ellene, 5 mellette, egy pedig sem mellette, sem 
ellene nyilatkozott (A. K. Z.). 

F o g a l o m a1 szabadságról . A' fran-
czia papság többször nyilvánítá: vajha neki is 
szabadna ugy, mint a' belga papságnak, szabadon 
szólnia! A' Constitutionel tehát, tanulságul, minő 
szabadság értetik itt, Laurent belga püspök pász-
tori leveléből ezeket emeli ki: „Az oktatás-, is-
kolai könyvek- és tanítókra egyházi hatóságok 
fognak felügyelni. A* középkor szerencsés szá-
zadai legtöbb szentnek kora valának. Vala-
mint egykor a' földi paradicsomban az élet fá-
ját rászedé az ismeret fája, most is épen ugy tör-
ténik; az egyetemek seminariumok fölé emelked-
tek ; a ' papok, vonzatva a' gőgös tudomány inge-
re által, a' főiskolák vásári zsibaját keresék föl. 
Az egyház nem akarja, hogy a* valódi papneve-
lés, melly csak seminariumok és kolostorok utján 
létesíthető, az egyetemek tudományos oktatásá-
nak feláldoztassék. Harczoló egyházának jól ren-
dezett sereget küldött segítségül az Isten egy vi-
téz vezér alatt, kinek neve Loyola Ignácz. Atok 
azokra, kik álbölcselők nógatására arra kénysze-
rűéit a* romai udvart, hogy a* nagy Ignácz rendét 
egy időre fölftíggeszszeí" (A. K. Z.). 

Hövii^sber^i tartományi zsinat. 
Tartatott m. é. nov. 30-kától dec. 18-káig, 103 
taggal *s 14 rendes üléssel. Tárgyai valának: 
4) Az egyházi község 's egyházalkolmány fontos 
ügyei. E'részben, igen élénk vitatkozás után, oda 
dőlt a' majd egyhangú határozat, hogy a' község-
alkotmány ugy telessék élénk- 's önállóbbá, mi-
szerint az ugy nevezett laikusoknak, nem papok-
nak, nagyobb rész adassék az egyház bel- és 
külügyei igazgatásában; hogy az ígyen megtágí-
tott községalkolmányból részvevés minden zsinat-
ban fejlődjék ki 's a' felsöségnek részvevése az 
egyházigazgatásban egyházi jellemű halósággá 
álakítlassék át. Véghatározat azonban jövő zsina-
ton fog hozatni. — 2) A' lelkipásztorkodás gya-
korlásának megkönnyebbítése. Az e* részben tett 
indítványok vonatkoztak részint a* hívek szemé-
lyes ismerésének előmozdítására, mint azt lélek— 

lajstromok vitele, az egyházból másba átköltözés 
alkalmával adatni szokott bizonyítványok újra be-
hozása lehelövé teszi, részint a1 papnak híveiveli 
személyes közlekedése megkönnyítésére, mennyi-
ben az, a* papnak magállapított felhatalmaztatása 
által, híveit lelkipásztorkodási czélokra használni, 
történhetnék, v. rendes házi látogatások behozása, 
különféle egyházi cselekvényre személyes jelent-
kezés, magánygyónás 'st. által. Messze vezetne 
bennünket, ha minden részletes határozatot meg-
említeni akarnánk, elég legyen annyit megjegyez-
nünk: hogy e' részben minden erőszakos kény-
szerítés egyhangúan *s határzottan visszautasílta-
tott. — 3) A* papjelölteknek egyházi szolgálatra 
képeztetése 's használtatása, mi három stadiumban 
állapíttatott meg: először gymnasiumi 's egye-
temi előképeztetésben , azután az első megvizs-
gáltatás utáni tovaképeztetésben, végre egyházi 
szolgálatra gyakorlati használtatásban. — 4) A' 
superintendenseknek megmentetése a1 hivataluk-
kal nem egyező foglalkodásoklól. — 5) A* házi 
és templomi épületeskedés előmozdítása. — 6) 
A' lelkipásztorkodási erőnek külső megszaporí-
tása. Kérdés vala tehát: a' túlnépes egyházak 
többre osztassanak-e f e l , vagy felosztás nélkül 
csak a" papok száma szaporíttassék ? Az első lön 
elfogadva. — 7) A1 papok 's iskolatanítók kül-
sorsának megjobbítása. A" zsinat minimumot fo-
gadott el ; 5 0 0 tallért városi papnak, 200 tall. 
tanítónak, 120 tall. falusi tanítónak, a* lak 's tűzi 
fa kivételével. — 8) A' vasár- s ünnepnapok 
megülése. — 9) Gyámintézet-alapítás agg 's 
gyönge, jelesül ollyan papok számára, kik segé-
det tartani kénytelenek. — 10) Az egyház v i -
szonya az iskolához, hol ohajláskép azon elv fen-
tartása mondaték ki, hogy az egyháznak külső és 
belső összeköttetése az iskolával minél szorosbra 
füzessék. — 11) Emlékirat az ev. egyház sérel-
meiről a' r. kalh. ellenében. (A. K. Z.). 

K e r b l e r . E ' r.kalh. pap színié a1 német-
kath. vagyis dissidens egyházhoz csatlakozott, mi-
ért öt Lalussek előbb hivatalától felfüggesztette, 
utóbb degradállak excommunicálla. Mi egyébiránt 
együgyű magyar eszünkkel, igen rendesnek ta -
láljuk excommunikáltatását annak, ki tettleg- meg-
szűnt a* r. kath. egyház tagja lenni. — Kerbler 
Károly Arnoldsdorlban 1815-ki sept. 6-án szü-
letett. Tudományos kiképeztetést a1 boroszlói gym-
nasium- 's egyetemben nyert, mellyet 1838-ban 
hagyolt el. 1839-ben papnak szenteltelvén föl, 
egymásután baitzeni, steinaui és lindenaui káplán 
volt. I l iért meg benne az ellökélet, kilépni a1 r . 
katb. egyházból. F. é. mart. 9-kén Rongélól föl— 
vevé az úr vacsoráját 's mart 30-án excommu-
nicállalolt. Lipcsébe hívatván meg, mart. 20-kán 
bucsúzoltel Rongc-'s egyházálól (A. K. Z.). 

l i o r o s z l o . Az itteni dissidens egyház-
ban mart. 16-kán történt meg az első esketcs, 
24-kcn 3. pár kihirdettetett, 18-án egy bizolt-



mány a* szegényekről, egyik a' p é n z t á r i g a z g a -
tásról, egyik az egyházi zenéről gondoskodandó, 
választatott. 16-dikán ötven egyháztag szinte 
választatott. 20-án mind a1 két szin alatt véteték 
föl az úrvacsorája. A' városi hatóság sa^át teme-
töhelyet rendelt ki az egyháznak 's april. 11-én 
átadá azt. Az új egyház, mondják, 6000 lelket 
számlál. A" ,Sziléziai hírlap' lajstromot közöl 89 
helységről, mellyek mind a' reformban részt 
vesznek. Legfőbb figyelem most a' híres Theiner, 
egykori tanító 's most hundsfeldi pap, felé fordul, 
ki a' papi nötlenségröl ismét megjelenendő mun-
kájával nagy zajt kelesztett a' r. kath. világban, 's 
kinek kilépte a' r. kath. egyházból nagy súlyt 
vetne a' mérlegbe a' most még tétovázó közön-
ség előtt. Az kétséget nem szenved, hogy nyil-
vános föllépte sok ezer sziléziai rom. katholikust 
vonandna maga után (A. K. Z.). 

Ujabb dissldens egyházak. I. Szi-
léziában: 1 ) Landeshut. Ideiglen fiókegyházul 
a' boroszlóihoz csatlakozott mintegy 120 taggal. 
2 ) Schweidnitz. 3 ) Görlitz 40 nél több családdal. 
A* város az ispotály-templommal kinálá meg az 
egyházat. Az első istentiszteletet rendkívül szá-
mos gyülekezet előtt april. 11-dikén Ronge 
tartá a" sz. háromság templomában, 1. Kor. 5, 8. 
fölött prédikálván. 4) Glogau, 120 aláírással. 
Míg megalakúl az egyház, tagai az ev. temp-
lomba fognak járni. 5) Liegnitz, 200-nál több tag-
gal , kik húsvétkor mind a1 két szín alatt vevék 
föl az úr vacsorát. 6) Trebnilz. 7 ) hűben. 8 ) 
Wohlau. 9) Schlawentzilz, a* papi foglalkodáso-
kat most még ev. pap állal végeztetve. 10) Fes -
tenbeng. 11) Freistadt. — II. Nyugoli Porosz-
országban: 1) Filehne, Schneidemühl fiókegy-
háza. 2 ) Bromberg, hol azonban vonakodnak a* 
,német-kath.' névtől, mert az állal Lengyelor-
szág ki volna zárva. 3 ) Thorn, mintegy 200 
taggal. April. 8 -án Czerski tartá mintegy 2000 
ember jelenlétében az istentiszteletet, úrvacsorát 
is kiszolgáltatolt és keresztelt. 4) Stargard. 5 ) 
Danzig. (A. K. Z.). 

A' l ipcse i zs inat . A'dissidensek e' zsi-
natamart. 23—26- ig tartott 5 üléssel, 27 egyház-
képviselővel. Képviselve voltak a' kővetkező anya-
és fiókegyházak: Boroszló (5 követ által), Lieg-
nitz, Schneidemühl, Beriin ( 3 követ állal), Nauen, 
Braunschweig, Magdeburg, Genthin, Hildesheim, 
Drezda, Lipcse, Oschatz, Dahlen, Merseburg, 
Chemnitz, Penig, Zschopau, Annaberg, Elberfeld, 
Oflenbach. Megegyezésüket eleve kijelenték: 
Worms, Wiesbaden,Caub,Hammés Unna. Czerski 
és Ronge csak a* tanácskozások vége felé érkeztek 
meg. Wigard drezdai tanító elnökölt. A' zsinat 
halározalait olvasóink már ismerik. (B.A. K. Z.). 

Hendszabály- terv . A' párisi felsőbb 
körökben rendszabályról beszélnek, melly a' pair-
kamra elébe fogna terjesztetni, arról t. i., hogy 
a' főpapok szigorúbb jurisdictio alá vettessenek, 

mint a* statustanácsé, mert ex elégtelennek vas 
elismerve. A' törvényjavastat szerint a* status-
tanács maradna ugyan első bíróság, de a' pair-
kamra felebbviteli törvényszék volna, egyszer-
smind több büntetéshatározat fogna megállapíttat-
ni : hívataltóli felfüggesztetés vagy a" fizetés 
megszüntetése; ezután ideigleni eltávolítás as 
egyházmegyéből végre száműzés *s pápai biroda-
lomba vitetés (Kath. K. Z.). 

B e l f ö l d . 
R é v Komáromban pap-istatás. 

F. év aug. hó 11-én n.liszt. Sz. Nagy Pál úrnak, 
öregségi gyengeség következtében élte 84-dik, 
lelkészi hivatalának 52-ik évében, egy jobb életre 
átszenderültével — az ágostai hitvallású rév-ko-
máromi gyülekezet, — megürült egyháza betöl-
tésére, az elhunyt, halhatatlan érdemeket szerzett 
lelkész helyébe a' réti evang. egyház lelkészét, 
t. Molnár Gábor urat , köz-akaraltal és egye-
zéssel lelkészeül elválasztotta. — Ki is aug. hó 
31-kén a* szokott vallási szertartással történt 
beigtatásakor Pál 1. Tim. 4, 16. verséről tartott 
tarlalomdús beszédével köztetszésre és figyelem-
re méltatta magát. Indítólag és győzőleg muto-
gatá beszédében: mit kívánhat a' gyülekezet lel-
készétől igazságosan és méltányosan, és viszont 
ez attól? Az egész munka jól kidolgozott, slilja 
érthető, ékes, helylyel-helylyel virágos, tropi-
cus kitételekkel vegyes — az előadás kedves és 
szivreható volt. A' magyar ulán német nyelven 
tartatott istenitisztelet: mindkét alkalommal azon-
ban meghatva az igék erejélől, a' hívek serge 
azon boldogító reménynycltávozott eladsz, hely-
ről, hogy új Ielkészökben cgy buzgó lelki atyát, 
szeretetre-méltó emberbarátot és bölcs lelki-ve-
zért nyerendelt. 

Az ünnepélyt berckeszté egy barátságos ebéd 
az „Arany-sas" vendéglőben, hol a' vallási fele-
kezetre tekintet-különbség nélkül meghílt minden 
rangú és rendű díszes vendégkoszorú — öröm 
lelkétől körülsugározva, Jozsó híres zenészi kara 
működésében — sokszorosan emele kelyhet az 
új lelkész és családa jóllétéért. — Isten tartsa 
meg e* lelki-szakjában érdemdús férfit népe és a' 
hon javára sokáig! —Z— 

l ieány- i ievelö- infézct . B.-Gyarmalh, 
aug. 24-kén 1845. A' hírlapokból dicséretesen 
ismert Seltenreich Károly úr helybeli leány-ne-
velő-intézetében folyó hó 20-án tartatott a' pró-
batétel. Nem szükség dicsérő szavakban elmonda-
nom, mi lelkiösmeretcs gond fordíltatik a' növen-
dékek lelki testi kiképzésére, a* szerencsés mo-
dorban előadott, *s mindenben csak az életet lár-
gyazó tanílmányok, ugy a' gondos tcslgyakorlat 
által; sem azt,milly kedvező eredménynyel ment 
végbe a' próbatétel : mindaz föl nem érne egy-
szerű elbeszélésével annak , miképen R. F., me-
gyénk érdemes főszolgabirája, 's egyik intézeti— 
növendék atyja, a' mindenben kielégítő, söt meg-



lepő eredmény által elérzékenyülve, saját 's min-
den szülök nevében, meleg szavakban mondá el 
hála-köszönetét a' derék tanító 's családa fára-
dalmaiért, hogy vele együtt a' növendékek *s hall-
gatóság zokogva távoztanak az intézetből. A' mi 
figyelmünket fölötte magára vonta, a* mnemonica 
különféle mutatmányai valának. Lehetetlen nem 
méltánylani a' derék tanító igyekezetét, ki néhány 
hét előtt ezen új 's kimeríthellen hasznú tudomány 
alapelveinek megtanulása végett Pestre — a' ke-
resztül utazott Piek-hez — lemenvén, azóta an-
nak bővebb kifejtésén munkálkodik. Milly sze-
rencsés növendékek lesznek, kik ezen emlékezet-
gyakorló, bámulandó tant bővebben ismerendik! 

Mikor jövend el a' kor, midőn a* nevelés szent 
ügye megszűnik olly-annyira magány-ügynek 
tartatni? midőn az illy férfiú, kinek Isten hivatást 
adott a'nevelés nehéz pályájához, egy köznevelö-
intézet vezérletére fogna fölhívatni? — Ugy né-
zem öt, mint szárnya-szegett sast, mert az élet 
anyagi szükségeivel küzdve, szük magány-kör-
ben nem emelkedhetik olly magasra soha, mint 
lelki tehetségei igényelik. B. I. 

Hereiem —feJelet helyett— tiszt. 
Starner Vilmos tömösvári ev. lelki-
pásztor iirlioz. Prot. Egyh. 's Isk. Lapunk 
f. évi 31. számában, tetszett tiszt. Karner urnák, 
a* békés-bánáti ref. esperességet, vagyis annak 
érdemben-öszült esperesét, kérdőre vonni, mult 
évi jelentésében fogfalt ezen szavakért: "Holunió 
volt, ott a1 reform, rész elenyészett; Tömösváron 
is ma-holnap ez eredményt lálandjuk" — egy-
szersmind azon jóslót, ki f. évi gyűléseinkben, a9 

tömösvári uniót a9 sz.-tornyai bonyolult viszo-
nyokhoz hasonlónak, így szinte olly sorsra mulan-
dónak nyilvánító" — közzé-tevén egyszersmind 
a' deutri pontokat is. Azon, hogy egy uniált egy-
ház lelkiösmeretes vezetőjére, — ki mind az unió 
minden pontjait megtartja 's megtartatja, mind 
az egyik rész — unió elölt felekezelnek mondók 
— jogait 's érdekét a ' másikénak alá nem ren-
deli, — millyennek hinni szeretjük tiszt. Karner 
urat , — az idézett szavak érzékenyen hatottak, 
épen nem csudálkozom: de igen a' modoron, 
mellyet választolt az igazság kipuhalolására A' 
sérelmes pontok — bérmáljuk bá r , ha tetszik, 
azokat rágalmaknak — megezáfolására, ha cse-
kélységemtől, — mint ki gyűlésünk eredményeit 
közlém — sértésnek venni nem méltóztatnék: én 
más, s tán czélhoz inkább vezető útat volnék 
bátor ajánlani az egész esperesség, vagy e' he-
lyett az esperes illy rövid utoni exorcisálása he-
lyett; — jelesen: szíveskednek vegyes, azaz, 
teljes számú presbyteri gyűlést tartani, temésze-
tesen mindenik rész vagy felekezet íögondnokai 
jelenlétében 's a" sérelmes pontokat, tán e' ké-
relmet is, olt fölolvastatni, 's az ezekre keletke-

zendő presbyteri határzatot, — aláíratván na -
gyobb hitelesség okáért a* két főgondnokon kivül 
egy 's két presbyterrel is — mint czáfolatot f> 
Lapokban közzé-tenni. Azért bátorkodom pedig 
egész tisztelettel ez útat ajánlani, mert mi reform, 
ugy vagyunk értesülve, hogy a' tömösvári uniált 
egyház presbyteriumában, a' teljes egybe-olva-
dásig, ugyan-annyi tag van a' helv., mint az ágost. 
hitvallásuak közöl. Az illy módoni intézkedésnek, 
nézetem szerint, az a* szép eredménye leend, 
hogy a' tán roszul értesültek, jó útba igazíttatva, 
a' balhiedelemböl mielőbb kibontakozni édes kö-
telességüknek ismernék; kik tán zavaros kútfőből 
merítettek, tévedésöket bevallva, máskor ovatos-
bak lennének, — a1 hamis jóslók pirulva elnémul-
nának. Ha alkalmatlan nem lennék, még arra is 
bátorkodnám fölkérni tiszt. Karner urat, hogy : 
„méltóztatnék a' tömösvári unió pontjait, feltéte-
leit e' Lapokban közzé-tenni." Utasításul szolgá-
landna ez a'keletkező uniált egyházak rendezése 
körül; 's meglehet, ennek nyomán elintéztethetné-
nek a' sz. tornyai 's más bonyolult viszonyok is. 
Örömest megengedem, hogy ez annak idejében 
teljesíttetett: de a' feledékenység emberi termé-
szetünkhez levén tapadva, annak emlékezctbei 
visszaidézése, gondolnám, sokunkra nézve nem 
lesz felesleges , — kivált ha az unió szilárdítása 
tekintetéből, a* kezdet óta keletkezett presbyteri 
határzatok is napfényt lálandnak. — E' kettős 
kérelem mellett szabadjon még tudatnom, mikép 
az a' jósló, ki a* tömösvári uniált egyházra nézve, 
egyh.m gyülésünk alkalmával, az idézett szavak-
ban nyilatkozott, kit mi,— 's hisszük, tiszt. Kar-
ner úr is — igen érdemes 's értelmes egyénnek 
ismerünk, 1s mint a* tömösvári unió legerösb baj -
nokai egyikét tisztelünk, 's kit olly kíméletlenül 
méltóztatott megróni, nem n.t. Kis Bálint espe-
resünk,—-de nem is valamelly avatatlan 's értetlen, 
söt inkább a' tömösvári viszonyokkal igen jól 
ismeretes. Tudja jelesen jósló azt is, hogy az unió 
baráti azon óhajtása, melly szerint a' papi szószék, 
az unió némi jeléül, az oltár felibe lett volna he-
lyezendő, nem létesülhetett, — mert ekkora' nagy 
keresztnek tán nem mutatkozott volna alkalmas 
hely a1 templomban; tudja jósló, hogy a' temp-
lombani gyertyák, ünnepi Isten-tisztelet kezdete-
kor, azonnal l'ölgyujtaltak, holott azoknak, az unió 
szerint, csak úrvacsorája kiszolgáltatásakor kcll's 
tehetne felgyujtatniok, jeléül annak, hogy Jézus 
a1 sz.-vacsorát estve szerzé. Tudna jósló, kivált 
ha jog- 's hatalmunk volna öt toríurázhatni, tán 
nyomósb adatokat is fölidézni, mellyek aligha 
egynél többet nem fognának a' felöl meggyőzni, 
hogy jóslatát még is tán nem a'puszta légből me-
rílé. Béke velünk *s köztünk ! 

H a j n a l Á b e l , 
békési reform. lelkipásztor. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
37. szám, Negyedik évi folyamat. Sept. 14. 1845. 

Iromer wird es doch dem arraen Menschen so s c h w e r , die go ldene Mittelstrasse zu treffen. 

H o I s t. 

TARTALOM: Népképviselet, tisztújítás, szabad-választás, nyilvá-
nosság. K. J a n c s o v i c s I s t v á n . T. B o c z k o K á r o l y 
úr tisztf'oglaló beszéde. K. J a n c s o v i c s I s t v á p . — A ' 
békési ág. hitv. egyházmegye közgyűléséről valami. T ö b -
b e n — Horváth Sámuel urnák, a'vásárhelyi indítvány fölött. 
J e s z e n s z k y L á s z l ó . — Iskola-ügy : Marmaros- Sz ige-
ten köz-vizsgálat. B a r t ó k G á b o r . — Belföldi vegyes 
közlemények. — 

IVépképvi^elet, tisztújítás, szabad-
választás, nyilvánosság. 

( T i s z t f o g l a l ó - 's iktató-beszéd KrietofTy Sám. esperes úrtól.) 

A' népképviselet, tisztújítás, szabad-válasz-
tás, és ezekből folyó nyilványosság, — e' négy 
sark 's tengely körül kezd forogni, mostani moz-
galmaknak indult időnkben, egyházi kormányunk 
kereke is. 

Tagadni semmi esetre nem lehet, hogy ezen, 
magán az emberiségen, osztó igazságon és ter -
mészeti emberi jogokon feneklö eszmék a' pro-
testáns egyház eredetével születtek, 's e' szerint 
annak eredeti 's elidegeníthetlen jogai. 

Csudálkozni lehetne tehát azon, hogy ezen, 
magából a' keresztyénség és protestantismus 
szelleméből kifolyó, 's áldásteljesen tenyésző, 
egymásból egymásba tiszta patakokként ömlő 
eszmék — mindeddig egész általánosságban el nem 
árasztották az egész protestáns egyházat; holott 
ezek keltejét magában az eredeti tiszta keresz-
tyénség egyház-igazgatásában könnyen feltalál-
hatjuk. 

Csudálkozni lehetne, mondom, azon, hogy 
ezen eszmék, mindeddig, az egész protestáns 
egyházban még nem testesülhettek : ha fontolóra 
nem vennők azon akadályokat, mellyekkel ezen 
magasztos eszméknek kifejlődés-'s életbe-lépte-
tésben küzdeniük kelletett mindig. 

Az önzés, szűkkeblűség, önérdek, határtalan 
önszeretet, hatalom, világi dicsőség és önhaszon 
utáni szomj, vágy, lesés, — a" nép-tömegnek 
szomorú vakságbani tartása, a' régi szokásokhoz 
ragaszkodás, elferdített magyarázat következ-
tébeni vakbuzgóság a' vallásiakban, — és mind-
annyi , kényuralmat tenyésztő, az emberiséget, 
osztó igazságot és természeti emberi jogokat 
emésztő kinövések — és azokkal egybe-párosult 

politikai irányok, voltak azon nagy akadályok,, 
mellyekkel a' népképviselet, tisztújítás, szabad-
választás és nyilvánosság kifejlődésének 's életbe-
léptetésének küzdenie kellett mind e* mai n a -
piglan. 

A' kényuralom és a' népképviselet, a' t i sz t -
újítás és az örökös tisztviselöség, a' szabad-vá-
lasztás és a' határtalan fékezés, a' nyilvánosság 
és a' különböző kastokba zárakozás voltak azoii 
egymás közt, szünteleni lelkesedéssel, eleven-
séggel 's kitartással, sokszor egész elkeseredé-
sig és kétségbeesésig viaskodó ellenségek; a' mint 
arról, mostani felvilágosodott korszakunkat sem 
véve ki, minden időszak kiáltó tanúbizonysá-
got tesz. 

Igaz, hogy ha közelebb fontolóra veszszük 
ezen ellentétben-álló kormányzási rendszereket: 
meg kell vallanunk, hogy mind a' kettőnek van-
nak fény-, de árny-oldalai is; és minthogy ezek-
re nézve nem vagyunk még mindnyájan e g é -
szen tisztában : azért nem jöhet olly könnyen á l -
talánosan életbe a' népképviseleti rendszer. Cse -
kély véleményem szerint, itt főkép arra kellene 
tekintenünk, hogy a' kisebb rosz és nagyobb jó 
közt tegyük a' választást; ha pedig a' választást 
a' méltányosság, közérdek és osztó igazság zsi-
nórmértéke szerint akarnók elhatározni: akkor 
természetesen a' népképviseleti rendszer mérle-
ge jóval túl-fontolná a'semmi esetre vele egyen -
súlyban nem állható kényuralmi rendszert. 

Van még mások közt egy akadály, a' melly a* 
képviseleti rendszer általános behozatalát késleli, 
— de ez nem annyira magában a'rendszertermé-
szetében, mint inkább önmagunkban, főkép magá-
ban a'néptömegben rejlik. Valljuk meg, hogy még 
e' rendszer kellölegi élvezheféséhez elegendöké-
pen nem vagyunk elkészülve, kiképezve; valljuk 
meg, hogy ott is, a' hol e' rendszer el van fogadva, 
nem maga a'nép de inkább tisztviselői által képvi-
selteti magát, — miért? — mert nem tud vagy nem 
elegendő bátor, azon szolgai járom alól kibontakoz-
ni, mellyben vesztegelni oliy sok idő óta hozzá-
szokott ; — nem tudja tisztán felfogni azon v e l e -
született, értelmesség és keresztyénség adta j o -
gait ; — azért nem is érzi magát elegendő e r ő s -
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nek ezen jogok gyakorlására ; kiskorú még arra 
a' nép, hogy magát kellőleg képviselhesse, — 
nem lehet még minden irányadás nélkül reábízni 
a ' tisztújítást, szabad-választást, — nem neki való 
még a' határtalan nyilvánosság. 

És innen vagy az következnék, hogy először 
Is készítsük, képezzük ki a1 népet a* nép-képvi-
seleti rendszernek tettleg és kellőleg élvezheté-
sére, és csak azután vezessük a' nagy-koruságra; 
— vagy pedig adjuk meg neki mindjárt a' nép-
képviseletü kormányzási rendszert, hogy gya -
korlatilag okuljon belé. Én már azért is inkább 
ragaszkodnám az utóbbihoz, mert nem lehet senki 
arra feljogosítva, hogy átengedés nélkül gya -
korolja, vagy épen bitorolja más jogait; - a' 
tisztviselőnek csupán felügyelöleg irányt kell ad-
ni, és a' kellő határt kiszabni a' jog-gyakorlás-
ban, — neki csupán a'jogon-túli kicsapongást és 
féktelenséget kell zabolán tartani: de más jogaiba 
vágni 's azokat bitorolni senkinek joga nem lehet. 

Ismerjük meg a' népet embereknek és polgá-
roknak, — ismerjük meg, hogy, mint illyeneknek, 
nekik is vannak jogaik, 's aztán tisztelve teljesítsük 
e' nagy törvényt: ,,A' mit magadnak nem akarsz, 
másnak ne tedd !" Engedjünk a1 kor azon méltá-
nyos kívánatának: „Semmit rólunk, nélkülünk!" 
Vezessük a' népet gyakorlatilag oda, hogy le-
gyen tiszta fogalma természeti, emberi, magából 
az emberiségből és társadalmi életből kifolyó, 's 
közönségesen minden embert és polgárt egyiránt 
érdeklő jogairól; világosítsuk fel a' felöl, mivel 
tartozik, mint ember, mint polgár, önmagának; te-
gyük öt önállóvá, szabadítsuk fel a' terhes szol-
gaiság jármától; emeljük fel az emberi és polgári 
igaz méltóságra: — ugy fogja magát képviselhetni, 
ugy a1 tisztújítás, szabad-választás és nyilvános-
ság nem lesz kezei közt ollyan, mint gyermek 
kezében az éles kés: — de egyszersmind őrköd-
jünk, és pedig vizsga-szemekkel, a' felett: hogy 
a ' szabadság őrangyala ne fajuljon el , a' r en-
detlenség, békétlenség és féktelenség sátánjává, — 
ne engedjünk még közelítést sem a' veszedelmes 
égalité, vagyis egyenlőségi eszme kifejlődésé-
hez ; mert ez csupán a' természetben, de a ' tár-
sadalmi életben vész nélkül semmi esetre meg 
nem állhat. 

Tudjuk azt, hogy az egyenlőségnek legheve-
sebb védelmezői is utoljára kénytelenek voltak 
;azt által látni, hogy legalább a* törvényhozó, 
felügyelő, törvényt-kezelő és bíráskodó rendek 
aiéminemü különbségének meg kell maradnia; és 
hogy némellyeknek felügyelniök, igazgatniok, 
törvényt kezelniök, — másoknak pedig engedel-
meskedniük kell, ha azt nem kívánjuk, hogy a 
társadalmi kötél végképen elszakadjon. 

Minden értelmes ember könnyen meggyőződ-
hetik a' felöl, hogy a' rendeknek ezen különb-
sége az emberi társaságra nézve múlhatatlanul 
szükséges. 

A* ki ezen rendeket netalán eltörleni kíván-
ná: az a* polgári társaságot igen veszedelmes za-
varba akarná hozni. — Nincsenek is nagyobb és 
veszedelmesebb ellenségei az emberi társaság-
nak , a' közbátorságnak és jólétnek, mint azon 
kába, szédelgő és nyughatatlan-eszü fejek, a' kik 
a' szükséges rendek elsősége ellen folyvást zú-
golódnak, irigykednek, agyarkodnak, mintha a' 
polgári törvény és alkotmány valaki előtt vég-
képen bezárta volna az ajtót, hogy nagyobb tu-
dományra , tekintetre és vagyonra el ne juthas-
son,—'s mintha a' tudomány, szorgalom és takaré-
kosság kincseit megtagadná valakitől, hogy azok-
kal a' maga hasznára is kereskedhessék. 

A' társadalmi életben az egyenlőség eszméje 
csupa képtelenség. Oda czéloz Pál apostolnak 
azon mondata: „Mindennek pedig adatik a' lélek 
ajándéka haszonra," — melly lelki ajándékok által 
érteni kell minden erőket, tehetségeket, 's első-
ségeket, meilyeket az Isten különbféle módon és 
mértékben osztogat az emberek közt; még pedig 
a* köz-haszonra nézve cselekeszi ö azt. Ha már 
különbözők a' lélek ajándéki: különbözőknek kell 
lenni az emberi társaság tagjainak is; nem lehe-
tünk mindnyájan nagy-méltóságuak, nagy-tudo-
mányuak,nagy-birtokuak, — szükség, hogy le-
gyenek közöttünk alacsonyabb-sorsuak is; szóval: 
a' társadalmi életben nem űzhetünk mindnyájan 
egy és azon foglalatosságot. Igaza van tehát bölcs 
Salamonnak, midőn azt mondja: ,,A' gazdag és 
szegény összetalálkoznak, mind a' kettőt pedig 
az Úr szerzi." 

E' szerint nem is parancsolhatunk mindnyá-
jan; mert ugy senki sem akarna engedelmesked-
ni. És ha semmi felsőségek, elöljárók, semmi 
polgári törvények nem volnának: miképen lehetne 
akkor a' rendet és a' közbátorságot fentartani, 's 
mi módon állhatna meg az emberi társaság? Kiki 
maradjon a* maga körében, és tegye azt híven, 
a' mire hívaték, mint ember, polgár és ke-
resztyén : ugy a' népképviselet, tisztújítás, sza-
bad-választás és nyilvánosság, őrangyalokként 
fognak lebegni társadalmi életünk felelt. 

Mindezeket, gondolom, a* maga helyén és 
idején mondottam el most, midőn a' nagytiszte-
letü és tekintetes esperesség bizodalma által fel-
bátorítva, magam is ismét belépek esperest hiva-
talomba, — egyszersmind szerencsém vagyon az 
ujonan választott esperességi világi felügyelő te -
kintetes Boczko Károly táblabíró urat egész 
egyházi megyénk nevében nemcsak üdvözleni, 
de elnöki hivatalába tettleg be is iktatni; mert 
mi is ezen nagytiszteletü és tekintetes egyházi 
megyénkben fenálló népképviseleti rendszer nyo-
mán és a' tisztújítás utján szabadon és nyilváno-
san választattunk felügyelői elnökségre, azon tiszt, 
társainkkal együtt, kiket szinte a* közbizodalom 
ülnöki, jegyzői és körlelkészi hivatalokra mélta-
tott — és a' kiket szinte e' n.tiszt, és tek. esperes-



ségi közgyűlésnek bemntatni és egész egyházi 
megyénk nevében tídvezleni szerencsém vagyon. 

Kibontakozott a' mi esperességünk, hála a' 
méltányosság, osztó-igazság, emberiségés ter-
mészeti emberi jogok felett őrködő nemtöjének! 
kibontakozott, mondom, esperességünk a' nép-
képviseleti rendszer behozatalát akadályozó és 
késlelö minden balhiedelemből; mert voltak, di-
csekedve mondhatjuk, olly elnökeink, kik e' nép-
képviseleti rendszer kidolgozásában nemcsak 
munkálódtak, de azt lelkes hívataloskodásuk ideje 
alatt életbe is lépteték, —- kiknek egyikét, kö-
zösen tisztelt, volt esperességi felügyelőnket, most 
is, szíves örömünkre, közöttünk tisztelni szeren-
csénk vagyon; a' másika ugyan nincs többé az 
élők közt, — de jó neve mindig szives emlékezet-
ben maradand közöttünk. 

Rajtunk van immár a' sor, tekintetes elnök-
társam! rajtunk, mondom, egész t. cz. tiszti 
kar! Azért , Pál apostol intése szerint, áron is 
vegyük meg a' jó alkalmatosságot, mellyel ben-
nünket a' közbizodalom, de meghatározott időre, 
ruházott fel. Azért tiszteljük e' közbizodalmat, 
használjuk a* rövid időt és jó alkalmatosságot, 
minden kitelhető erőnkből!— kiki működjék a' ma-
ga körében lelkiösmeretesen! tegye kiki azt hí-
ven, a' mire Riszté által hívaték: ugy a" nép-
képviseleti rendszer, vezető csillagként, majd 
utat mutatand mindnyájunknak, ezen nagytiszt, 
és tekint, egyházmegyénk lehető felvirágoztatá-
sához. - - Közli J a n c s o v i c s I s t v á n . 

Tek. Boczko Károly úr tisxtfog-
laló beszéde. 

Nagytiszteletü esperesség! Ha életem eddigi 
pályáján valamelly esemény rám nézve érdekes-
séggel és némi nevezetességgel birt: ugy a' j e -
lenlegi az, midőn a' n.tiszt. esperességnek irán-
tami bizalmát tapasztalni szerencsés vagyok, — 
és a' midőn e'bizalom által külügyeik kormányzá-
sára felhíva,tér és alkalom nyílik előttem nemcsak 
befolyni közügyeikbe, hanem működni és intéz-
kedni is hivatalosan. 

Nem várt hivatal ez, és őszintén megvallom, 
nem is remélt; mert utódja akarni lenni azon 
férfiaknak, kik előttem e' helyt elfoglalák, kiket 
emberi és polgári erényeikről ismer a* hon, — 
vallási buzgalmokról, jótevőségökről, — egyhá-
zaink és tanító-intézeteink körül szerzett érde-
meikről tisztel a' magyarhoni protestáns világ, 
— ezeknek, mondom, utódjának akarni lenni 
igénytelenségem nem engedte. 

De épen azért, mivel számításon kivül, minden 
jutalom nélkül, szabad-voksok mellett, és meg 
nem vesztegetett szabad-választás utján jutott ne -
kem e' hivatal, — lett előttem becsessé; és épen 
azért, mivel olly férfiak helyét vagyok szerencsés 
pótolni, lett előttem érdekessé; mert ez ösztönül 

fog szolgálni arra, hogyha velők sok tekintetben 
nem mórkőzhetem is, — közelítsek legalább hoz-
zájok tény után szomjazó lélek, a* cselekvésre 
eltökéllett, elhatározott akarat által. 

A' cselekvés korunk feladata, a' polgári élet-
ben ugy, mint az egyháziban. 

Ha a' legközelebb lefolyt kor a* nemzetet és 
vallásunkat is érdeklöleg sok tekintetben és sok 
életkérdésben megelégedett a' szóval, az igévelt 
korunk többet kíván, — testesítését az igének. 

Ősatyáink tevének, mit az akkori körülmé-
nyek között tehettenek vala, — főleg a' reí'orma-
tionak két első századában; aztán némi tespedés 
mutatkozott: korunk azonban újra ébredni, éledni 
kezd, kecsegtet bennünket széperedménynyel, 
utódinkat jó gyümölcsökkel. 

De állásunk kedvezőbb, mint atyáinké volt, 
— szerepünk könnyebb, mint övék vala ; azért 
többet is fog tőlünk kívánni az utókor, szigorúb-
ban fog ítélni rólunk és tetteinkről, — mint i t é -
lend a' vész és veszélyek közt élt elődökről. 

Viharos századok vonultak el atyáink fejeik 
felett, — az ösvallástól eltért ezerek és száz-
ezerek görnyedeztek az idő terhe és súlya alatt, 
— lebilincselve volt a' gondolat és lelkiösmeret 
szabadsága, — nem vala biztosítva a' szülék joga 
gyermekeik iránt, mert ezek az új tant követő 
szüléktől erőszakosan elvétettek és idegen ke -
zekre bízatva neveltettek, 'stb. 

És az ezen korban élt anyák nagy lelkierőt 
és cselekvőséget fejtettek ki, — a' kitürő és áll-
hatatos, a' szilárd és erős lélek kifárasztotta, 
megtörte magát az eröszakot i s , — a' bécsi és 
linczi békekötések, habár rövid időre is, elnémí-
tották a' hierarchiát. 

És az ezen korban élt atyák alakítottak szá— 
mos egyházakat, alapítottak tanítói intézeteket, 
tápintézeteket szegény tanulók számára a' hon-
ban és külföldön; a* Némethonból által szi-
várgott tudomány díszlett a' honban, — az új tan 
szórta szerteszét magasztos eszméit, és oszlatta 
a' setétséget, — a* lelkesedés iránta tetőpontra 
hágott. 

Diadalmaskodott az új tan , mert azt az e rő-
szaknak kiirtani, megdönteni nemlehete: de más-
részről égető sebekben szenvedett és vérzett a' hon. 

A* keleti faj, idegen az európai földön, számra, 
az európai nemzetekéhez képest, olly csekély, — 
ezen ösztartást és egyetértést nem ismert faj 
az új tan által még inkább szétszakadozott, — 
két nagy pártra oszlott a' magyar, és vele a* 
honban lakó egyéb néptörzsökök; az egyik védte 
az ős tant, másik a" reformatió tanát: de vérzett 
mind a1 kettő, számban csökkent mind a' kettő, és 
így szenvedett vala az egész hon. 

Tartott a* bel-harcz , részint a* nemzeti 
és alkotmányos szabadság védelmére, részint a ' 
lelki-szabadság megmentésére, tovább,mint száza-
don keresztül; illy viszonyok között, igen termé-
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szetes, hogy a' nemzet szellemileg nem fejlődhe-
tett, műveltségben nem igen haladhatott. 

A' bel-báborúk bevégeztével jobb idők kö-
vetkeztek a' honra annyiból, hogy a' honfi-vér 
nem ontatott többé, és a' küzdelmek 's a1 viták 
nem többé a' csatatéren, hanem a1 tanácstermek-
ben folytanak. 

A' vallás tárgyában hozott törvények, főleg 
később a* felvilágosodott emberbarát II—ik József 
császár rendeletei, — és II—ik Leopold alatt ho-
zott törvények, ha egészen kielégítők nem valá-
nak is, engesztelöleg hatottak a' kedélyekre, és 
hatottak volna még jótékonyabban, ha a' tör-
vénynek a' kellő tisztelet és engedelmesség min-
denki által megadatik. 

De a' hatalmas latin klérus, a* vallás ügyében 
mindenkor törvényfeletti állást igényelvén ma-
gának, nemcsak ellene-mondott az alkotott vallás-
beli törvénynek, hanem tettleg is megmutatta 
azt, hogy az ránézve kötelező erővel nem bír,— 
egyoldalú magyarázatok, a' törvénynyel meg nem 
egyeztethető rendeletek által gyöngíttetett a' fen-
álló törvények ereje , korlátoztattak különben is 
szükreszabott jogaik az evangélikusoknak. 

Bekövetkezett e'közben a' XlX-ik század. Az 
emberiség geniusa meggyújtotta elhamvadt fák-
lyáját földünk felett, — és ennek tiszta világánál 
érthetőbben kezdik olvasni a' népek és nemzetek 
azon jogokat, mik irva vannak az örök-igazság 
könyvébe. 

Nem ujak, nem engedélyek és nem kegye-
lem-adta jogok valának azok, — régiek, öröktöl-

. valók — mint a' mindenség — az emberiség jogai! 
A* XIX. század fölmelegítette ezen jogok iránt 

a1 megfásult és megmerevült kebleket, — és 
keletkeztek 's folynak mozgalmak világ-szerte; 
— a1 felvilágosult népek és kormányok életbe 
kezdik léptetni ezen jogokat, mint az emberi és 
polgári erény, nemzeti nagyság és művelt-
ség, rend, bátorság és nemzeti jóllét egyedüli 
tényezőjét. 

Honunkba is elhatott az elevenítő szikra, — 
a' nemzet megismerte kór-állapotát és bekövet-
kezett az át-alakulás a ' polgári, politikai és egy-
házi életben. 

A' vallás terén honunban nem régiben, — 
kitörni-akaró rohamot a' nemzet vissza utasította, 
törvény által kijelelt medrébe. 

A* pastorálék a1 legújabb időben előidézték 
a' törvény szükségét, és a' hon atyái, felséges 
urunk hozzá-járultával, megalkották azt; de ki-
vívásában lelkes katholikus atyánkfiaié az érdem 
és dicsőség! 

Csaknem negyedfél száz évek folytak le ezen 
törvény létesítéséig; — példa az arra, hogy a' 
smegöröklött véleményeknél és jogoknál milly 
véghetetlen nehéz a' reform kivitele! — még 
akkor i s , ha e' kérdések nem a dolog lényege, 
Jianem csupán elavult formák körül forognak. 

A' reformi nagy és nehéz mű is azonban köny-
nyebbé válik az egyesült erő és egy czélra törek-
vés által; és azért üdvözöljük az új törvényt, r é -
szint, mint a' honban levő felekezetek vallási vi-
szonyainak rendezőjét, — részint, mivel reméljük 
és hiszszük, hogy kihúzván a1 nemzetet a' meg-
hasonlás helyzetéből, kapcsul fog szolgálni a* 
megszakadozott nemzeti erők összeforasztásában, 
a* nemzeti nagy érdekek kivitelében. Őrködjék 
minden fél kivívott jogai felett, — de törekedjék 
minden honfi, lelke egész erejéből azon, hogy 
szűnjék a' meghasonlás, szűnjék minden részről 
a' vakbuzgoság; — legyen kitűzve föczélul a' 
a' hon és emberiség java, és ennek érdekében 
szegődjék és esküdjék mindenki a1 cselekvés 
zászlójához, és töltse be hivatását híven és buz-
gón ott, hová akár a' születés, akár a' sors, akár 
pedig a' szerencse helyheztette! ^ 

Egyike azon nagy érdekeknek, mellyek a* 
nemzetet jelenleg foglalatoskodtatják, — a' nép-
nevelés. 

Vezetni az embert rendeltetése czélja felé, 
a1 tökélyedés útára, — kiemelni az embert a* porból, 
az állatiság alacsony helyzetéből, — kifejteni benne 
azon szellemi és lelki erőket és tulajdonokat, 
mellyek által az anyagi ember hasonlatossá válik 
az Istenség képéhez, — megszerettetni vele az 
emberiséget, a' hont és a' nemzetiséget — megis-
mertetni vele azon jogokat, mellyeket neki pol-
gári állásához képest ad a 'hon,—és azon köteles-
ségeket, mellyeket azokért az állodalom igényel, 
— felruházni az embert azon ismeretekkel, 
mellyeket az élet szükségeskép követel, — szí-
vébe csepegtetni a' vallás szent és örök-igazsá-
gait : ez a' nevelés nagy és nehéz feladata. 

Kevés ember van természeténél fogva olly 
elvetemedett, hogy rá az oktatás és nevelés ne 
hatna és közönségesen minden vétek, minden bűn, 
vagy a' nevelés hiányából, vagy az elhibázott és 
czélt-vesztett nevelésből erednek. A1 legszű-
kebb, legnyomorultabb gunyhó lehet nevelés ál-
tal erény és erkölcs laka: míglen viszont a' ne -
velés elhanyagolása az elhíresült palotákat bűn 
barlangjaivá sülyeszti. 

A' nevelés vezet műveltségre, — és csak a* 
müveit ember lehet valódilag nagygyá, valamint 
csak a' müveit népek emelkedhetnek nemzeti 
nagyságra. 

A' mi műveletlen népeknél a' nyers-erő ós 
fegyver, az a' müveiteknél a1 szellem hatalma. 

A' müveit nemzet kivíjja magának fegyver 
és öldöklés nélkül, csupán szellemileg az önálló-
ságot, a' polgári és politikai jogokat, a' szabadsá-
got, — míglen a* szellemileg kis-korú népek 
gyámság védszárnyai alatt maradnak. 

Neveljük tehát az embert, és — műveltté, 
szabaddá teszszük a" nemzetet! 

Nagy tiszteletű esperesség! Mi, kiknek tisz-
tünkben áll, a' nevelés nehéz munkáját részint 



vinni, részint pedig annak mikénti vitele felett 
őrködni, — addig i s , míg a' hon-atyák ezen 
nemzeti ügyet erösebb vállaikra felfognák, — 
járjunk el hivatásunkban lelkiösmeretesen, ki-
tűréssel és szeretettel, és megnyugtat bennünket 
azon Öntudat, hogy leróttuk embertársaink iránti 
kötelességeinket, mint emberek, — leróttuk a1 hon 
és álladalom iránti kötelességeinket, mint pol-
gárok. — Közli J a n c s o v i c s I s t v á n . 

A' békési ev. ág. hHv. egyházmegye 
közgyűléséről valami. *) 

Okos embernek nem jól esik rendezetlen tár-
sulatban tagul lenni, a' hol még azt sem tudják 
meghatározni, meddig terjednek az én jogaim ha-
tárai, és hol kezdődnek X. jogai, — a' hol mindig 
csak tétovázás, tapogatódzás létez. Igazán, illyen 
aavar és chaoszban emberségesen tudni evicz-
kélni, nagy feladat, — plus quam remek, nem 
mindennapi tünemény. Ámde az is igaz, hogy e' 
zavarban kellő fejlődés- 's haladásnak és vele pá-
ros boldog-létnek mezeje nemnyilik,— mert ha-
tározott rend nélkül boldogulni nem képes senki. 
Már pedig abban nincs köszönet, ha csak állító-
lag élünk, magasabb élvezésektől megfosztva 
levén. A'honi protestáns egyház régen begyónta, 
hogy benne rend nincsen, nincs bizonyos és 
szükséges rendszere, és azért, minden eröködése 
mellett is, egész élete inkább tetszhalál, semmint 
élet. — De ámbár nyavalyáját igen is jól ismeri, 
azt meggyógyítani lehetne esze is, hatalma is: 
tudj' Isten, miért! — de elég az hozzá, nem tesz 
semmit,—veszteg nézi és pedig csak nézi nyava-
lyáját. Aztán lehet-e csodálni, hogy a1 mennyi 
esperesség, sőt a' mennyi egyház, annyi féktelen 
respublica létez nálunk kormányzat tekintetében? 
Lehet-e csodálni, hogy a' mit más társulatokban 
rendszeres kormánynak neveznek, mi e' tekin-
tetben majdnem minden léptünk után fiascot csi-
nálunk? Igen, fiascot, — mert nincsen positivi-
tásunk külső életünkben, 's azért a' sok gyülés-
kedésnek annyi parányi sikere ! Fölszólalt ugyan 
Baksay, fel Hajnal, — előállott a1 vásárhelyi ev. 
egyház is ismeretes indítványával, — mindannyi 
buzgó törekvés! — és, fájdalom! a' protestáns 
egyházban nyom nélkül hangzott el. Csodáljuk 
mélyen, és keserves bánatunkban nemcsak egyszer 
csóváltuk fejünket, gondolván: miért van az, hogy 
általunk különben igen mélyen tisztelt főt. nyolcz 
püspök, meg annyi kerületi felügyelő és főfel-
ügyelő úr ő mltsága egyházi mozgalmainkban e' 
Lap hasábjain még csak egy betűvel sem nyilat-
koznak? teendőinkben semmi irányt, jobb-lét utáni 
törekvéseinkben semmi tanácsot nem adnak és 
mint ügyefogyott árvákat magunkra hagynak? 
holott ugy vagyunk meggyőződve: őket illeti a1 

*) Tartatott Searvasoo, 2 4 - i k jón. 

dicsőség, — sőt, tisztelettel legyen mondva, a 'kö-
telesség is, megragadni a' haladási zászlót és az 
egyházat part felé vezetni a' rendetlenség hullá-
mai közöl, miként ezt cselekszik a' némethoni 
general-superintendensek és superintendensek. 
Ügyeink iránt illy részvétlenséget szinte az espe-
res és felügyelő urak is mutatnak, annyira, hogy 
a' vitatkozás, értekezés terén, melly egyházunk 
jólétének földet készít egyesperesnek nevét látni 
ritkaság, mint a" fehér holló, — az esperességi 
felügyelőjét épen soha nem találjuk itten. Jól 
van-e ez így? helyes-e, illö-e 's szabad-e? — ezt 
a' protestáns és nem-protestans közönségnek bölcs 
Ítéletére bízzuk. Mi csak azt mondjuk egész őszin-
teséggel, hogy most említett t. cz. elöljáróink e l -
lenében méltán állunk elö fent-kitett igényünkkel, 
méltán kívánhatjuk, hogy életünkbe-vágó lénye-
ges kérdésekben, indítványokban, kétkedésekben, 
saját bölcs belátásukhoz képest, itt az egész egy-
ház szine előtt, nyilatkozni méltóztassanak!; mert 
ennek annyi sok és áldott haszna leend, mellyet 
most hamarjában felszámítani sem lehet. 

Közlünk egy esetet, melly a'mi egyházi ren-
detlenségünknek kifolyása, és melly épen nem 
csekély, mert ügyeink lényegébe vág. 

M.-Berényben tartatott békési ev. esperes-
ségi gyűlésben egy úri atyánkfia csak amúgy ex 
abrupto indítványozta, hogy az esperességi jegy-
zői hivatalra az iskola-tanítók k alkalmaztassa-
nak, mit a' papok is szinte ex abrupto pártolván, 
's az egész gyűlés megilletődve hallgatván, elfo-
gadtatott, azon hozzá-adással, hogy tanító-jegyző 
jun. 24-kén Szarvason tartandó gyűlésünkön vá-
lasztatni fog; é s , ime! a' szarvasi gyűlésre].'a' 
vásárhelyi egyház ezen procedúra ellen behozván 
óvását, mondta: hogy a' herényi határozat eddig 
bevett és szokás-szentesítette rendszerünket lé-
nyegében változtatja meg, új jogokat és hivatal-
képességet, sine me de me , osztogat, — entia 
sine necessitate multiplicat, 'stb. kéri, hogy míg 
általános új kormány-rendszerünk behozva nem 
leend: addig a' mostanit minden hiányosságaival 
tiszteletben tartsuk. És vita támadt, melly majd-
nem ugy végződött, mint egykor a' lengyel diae-
ták. Megvalljuk, a1 tárgyat fontosnak találtuk mi 
is, — szerettünk volna hozzá-szólani: de olly im-
parlamenlaris szóváltásokhoz nem szoktunk, és a* 
hol tízen egyszerre szólanak, mint itt is történt: 
ott gégénket sem akarjuk koptatni, — melly é r -
tekezés, vagy tanácskozási zavar általában min-
den gyűléseinket jellemzi. Tehát itt mondjuk el 
a* vita-tárgy-feletti csekély nézeteinket, mert itt 
szavunkba senki nem vág. Még azt kell monda-
nunk, hogy a1 gyűlés ezen ügyet egyházak elébe 
véleményadás végett kiadta. És most a' tárgyat 
nézve, néhány kérdést teszünk. 

Lehet-e iskolatanitó esperességi hivatalnok ? 
Ha a' kérdést egészen élére állítjuk, tehát mi is 
mondjuk: hogy igen is nem csak tanító, hanem 



minden protestáns ember minden dicasteriumaink-
ban hivatalt viselhet. Ez a' protestantismus elve, 
annálfogva, mi „a* To lehetet" illeti — gondol-
juk, kérdésbe sem jöhet erről sokat írni, — kár is 
volna. De azt mondják: a' jegyzöség gradus ad 
parnassum. Ha hát jegyző lehet, lehessen espe-
res és superintendens is az iskolatanító is. Kérd-
jük azonban: Van-e tanítónak joga e' hivatalt de 
praesenti követelni? Már e' kérdésre többet fele-
lünk. Minden társulat jogokat ad maga tagjainak, 
— egynek többet, másnak kevesebbet, ki mint 
érdemli. Sokszor ugyan érdemre tekintet nincs, 
és ez roszul is van, — mert emberi társaságban 
mindnyájának egyenlő jogokat akarni adni még 
álmodni is sok: mind a' mellett, hogy túl a' Raj-
nán égalitét lármáznak, — vak lárma, szép szó, 
de üres és egyéb semmi. — Hogy constatirozva 
legyünk, bizonyosan kell jogkülönbségnek lenni. 
A* reformatio e' tekintetben roszul intézkedett, 
vagy, helyesebben szólva, sehogy sem. A' szi-
gorú ós merevedt rendből egészen a' szabadosság 
mezejére ugrott át, egyházi alkotmányt nem ad-
ván; és ez megbocsáthatlan hibája — ezt excusálni, 
nézetünk szerint, épen nem lehet: mert azon okok, 
mellyeket előhoznak, gyengék. A' honi ev. egy-
ház quasi-rendszert, vagyis annak csak fércze-
letét behozta és ezt sem positivitás, hanem csak 
szokás utján; mert nekünk nincs positiv törvé-
nyünk, mi csak provisorio modo intézkedünk, és 
akkor is gratiára appellálunk, kivált urak ellené-
ben : de ezen quasi-rendszer is jobb semminél, 
mellyet mindaddig, míg jobbat nem alkotunk, 
tiszteletben tartanunk és magunkat ahoz alkalmaz-
tatnunk kell. És mi különös tanulmányunkul tet-
tük az egyházi jogot: de intézeteinkben sehol 
nem találtuk, hogy iskolatanítóknak az esperes-
ségi hivatalra jog volna adva ; ez eddig nem áll: 
ergo ubi nullum jus , Ibi nulla injuria. Ezeknél 
fogva ugy vélekedünk, hogy a' vásárhelyi egy-
ház óvását tisztelettel el kell fogadnunk, sokkal 
tisztábbul, mint az említett papság, melly a ' jog-
szentséget keleti felhevültében amúgy jobbra balra 
kíméletlenül döngette, — mert az esperességi 
'stb. jogokat az esperesség hozzájárulása és bele-
egyezése nélkül osztogatni nem lehet; az espe-
resség pedig egyes egyházakból áll, és mihelyt 
valamellyik észreveszi, hogy a' gyűlés lényeges 
változtatásokat akar szőni a1 rendszerbe, és pedig 
a' nélkül, hogy ez iránt szinte fölszólítva lelt 
volna az egész testület: akkor nemcsak joga, 
hanem kötelessége is óvást tennie, a' mint ezt a' 
jelenlegi esetben a* vásárhelyi egyház igen he-
lyesen tette. Ezek szerint világos, hogy iskola-
tanítónak, de praesenti, joga nincsen esperességi 
hivatalt követelni. De mi nemcsak a'fenálló rend-
szernél fogva — ha azt, mit kormányzatban kö-
vetünk, rendszernek akarjuk hinni — akarnók az 
esperességi hivataloktól eltartóztatni a' tanítót: 
hanem még azért i s , mert igen-igen kevés a' ki 

az esperességi gyűlés pennáját becsületesen és 
megelégedésig tudná vinni,— mert ehez sem annyi 
tudománya, sem annyi ügyessége és kiképzett-
sége nincsen, a* mennyi kell és mulhatlanul kí-
vántatik ; és azt ismét az egyháznak kell vé t -
kül felróni, mert tanítóinak kiképeztetését nem 
munkálja. 

Feltéve, hogy minden egyház, melly az espe-
rességben fenáll, a' kérdéses ügy iránt meg-
egyezne : kérdés támad: Van-e az esperesség— 
nek — melly superintendentialis, söt egész evan-
gelikus lánczulatnak egyik szeme, — van-e' joga 
illyen lényeges változtatást tenni supdtia, sőt 
mind a' négy kerület jóváhagyása nélkül? Mi azt 
hiszszük, hogy bizony nincs joga illyen lényeges 
változtatások tételére. Ugy-mondott házi ügyei-
ben t egye , mit jónak, hasznosnak talál; ml 
azonban az egész organismusába vág: azt, az 
egésznek tudta és beleegyezése nélkül, a" r é -
szeknek tenniök nem szabad. Mert — és itt 
figyelmet kérünk! — mi lesz belölünk, ha subordi-
natiot el nem ismerünk? A' protestáns szabadság 
nem abban áll, hogy kiki kénye szerint építsen és 
rontson, parancsoljon és ne engedelmeskedjék. 
Büntető törvényünk ugyan nincsen; node a' szent-
egyháznak törekednie kell, hogy ne is legyen rá 
szükség, — és épen azért mindenikünk, minden 
egyház és esperesség, söt mind a' négy, vagy, ha • 
tetszik, mind a ' 8 supdtia oda munkálkodjék, hogy 
külső egyházi létünk legyen összevágó, össze-
hangzó, — legyen rend és ismét rend, és mindig 
is legyen rend egyházi életünkben. Ki kell irtani azt 
a' tarka-barkaságot, — szívet 's lelket kellemetlenül 
sujtót, mellyről most a1 pogány is ránk ismer. 
Most az ország is különös pártfogást mutat i rán-
tunk,—mi jogokat kérünk, követelünk: de, az I s -
tenért ! hogy lehetnek ezek megadására hajlan-
dók, látván, hogy dissolutae scopae, exlex anar-
chák vagyunk és lenni tudunk? Mindig egyházi 
viszonyainkat értjük, — mennyi egyház vagy 
esperesség, annyi status in statu — mi felette g y ű -
löletes. Bizony sokat írhatnánk atyánkfiai épüle-
tére, már e' szempontból is : de most csak azt 
mondjuk, hogy a' békési evang. esperességnek 
szóbani ügyét felébb kellett vala terjesztenie, a' 
hol quasi-sanctiot kapnak intézkedéseink, és azért 
hiszszük, hogy a' józan-gondolkozásu békési 
evang. sz. egyházak ezen újításra fel nem hatal-
mazák az esperességi gyűlést. 

Tanácsos és szükséges-e iskolatanitókat es-
perességi hivatalokra emelni? Mi azt tartjuk, 
nem tanácsos még most esperességi hívatal-ke-
pességet adni rector uraknak. Felebb mondtuk, 
hogy erre képessegük nincsen, és most sem va -
gyunk, de nem is lehetünk más véleményen, 
akár tetszik, akár nem. Aztán — nocsak e l -
mondjuk, mi nyelvünkön van — praestantissimus 
urakban kimondhatatlan a' sok gög, pöíFeszkedés, 
annyira, hogy szinte meg csömörlik tőle az egész-



séges magyar gyomor, mi csak azt hirdeti, hogy 
csekély méltóságra sincs képességük. Az igaz, 
hogy most darázs-fészkek fészkébe nyullunk, de 
fulánktól nem tartunk; mert a* köztapasztalás védi 
jámbor kezeinket. Az igaz, hogy pap nraimék közt 
is vannak gőgösök, és pedig, tot quotvis, és fokát 
sem tudnók meghatározni hamarjában: de tapasz-
taljuk, hogy biz ezeket is szépen praetereálja a1 

publicum, és — méltán! — Hiszen, ha rector úr 
esperességi jegyző volna is, a' papja — notabene, 
ez mint naturalis inspectora, semmi esperességi 
hivatalt nem viselne: ezen papot, ha Pál ap. volna 
is, rector úr göge nyilai agyon-szúrnák Ismer-
jük az urakat, és előre látjuk a' sok bajt, meliyet 
ezen határozat előidézne. Hideg számítás, uraim 1 
és egy kis combinatio, ugy aztán hiszszük, hogy 
illyen idétlen indítványokkal nem állotokeIŐ;mert 
ez nem tanácsos; — hát talán szükséges? leg-
kevésbbé, uraim I Hiszszük, hogy a ' sok pap közt 
bizony sok alkalmatos egyén van, ki olly dicsé-
retesen és kényelmesen is megteszi jegyzői hí-
vataloskodását, hogy el is bujtok indítványo-
tokkal. 

És még egy kérdés támad: Kész-e a' papság 
ebben megegyezni? mert ugy látjuk,az esperes-
ségi, a' superintendentialis hivatalok egyedül a' 
papság jogaihoz tartoznak. íme, a' n.t. esperességi 
gyűlés, sine me de m e , hivatalokat, jogokat 
osztogat 1 Itt a' papságot kellett volna elsőbb ki-
kérdezni , 's ugy aztán határozni! Bizony csak 
pezsgő-véröek vagyunk mi, még pedig a' szent-
egyház keblében is. Mi minket illet, mi ahoz ra-
gaszkodunk , mit a' fens. hg. Nádortól egykor 
pestmegyei gyűlésen tanultunk: „Sciant Domina-
tiones vestrae, nos de juribusnostris,nelatum qui-
dem unguem concessuros esse." Pártoljuk a' vá-
sárhelyi óvást. T ö b b e n . 

Horváth Sámuel urn;«k. a' vásár-
helyi indítvány fölött. 

Miket ön indítványunk kivitelének módja el-
len felhozott, *) azoknak gyengeségét világosan 
kimutatja Török atyánkfiához irt nyÚtlevelünk — 
és ha azok, miket ott felhoztunk, önre nézve nem 
győzők: sajnáljuk, hogy értelmesebben írni nem 
tudunk, hogy hütelen tollúnk lelkünk gondolatit 
homályosan adja félő. Azért tehát ön fallaciaira 
kénytelenek vagyunk itt felelni, de csak röviden, 
mert Vásárhelyen azt mondják, hogy: „sok beszéd 
szegénységet jelent." 

Hiheti-e ön, hogy a' mi egyházunk, melly 
millió főkből áll, külintézkedéseinek szentségét 
biztosítva találhatja azon igazságban, meliyet ön 
említ ? (703. szel ) . — Mi kerekdeden tagadjuk! 
meri tessék megemlékezni arról i s : tán eddigi 
intézkedeseink hamis alapra voltak lerakva ? — 
tán az igazság, a ' keresztyéni szellem, melly 
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keresztül járja , nem hat mindenki szivére, nem 
ömlik mindenki szemeibe? Igen! és tehát mi-
ért van az , hogy ezen szűz igazság még sem 
vívta ki nálunk kellő diadalát? miért van az, 
hogy azon gyönyörű és üdvescoordinatiok 's ká-
nonaink csak a' papíron hevernek, az életben 
semmi eredményt nem mutatnak? és e* miatt mi 
— mint ön tanít — annyi sok keserű lapdacso-
kat nyelünk naponként? Miért van az, hogy 
gyönyörű autonomiánk mellett i s , olly dissolutae 
scopae vagyunk? Édes atyánkfia! nézetünk sze-
rint, mindez onnan van, mert a' mi jó egyházunk, 
ezen jó közanyánk, saját gyermekeitől hunyász-
kodva rimánkodik tiszteletet, engedelmességet, 
holott,mint anya,egész komolysággal és hathatósan 
követelheti, correctionis és disciplinae joga kezei-
ben levén; mert belső viharoktól—mint ön mondja 
— remeg, mi nagyon roszul commendálja, holott 
pokol kapui sem képesek győzödelmeskedni rajta; 
mert határozatainak irányában egymást czirógat-
juk, politizálunk — kivált a'nagyok ellenében—, 
buzgóságunkra, melly nincs, appellálunk, — jó -
akaratunkról, melly igen vékony, függesztünk fel 
mindent; egy szóval, minden igazságos és evan-
gyéliomi szellemben alkotott intézkedéseink mel-
lett is , sehogy sem vagyunk összeszerkesztve; 
mert bennünk és köztünk kevés az egyháziránti 
pietas, melly őseinknek törvény, kánon, sanctio 
ésmindenök vala. Nem mondunk-e igazat? Igen, 
és pedig olly meztelent és olly felette keserűt! 
— Azt mondja ön, hogy ha a1 rendszer ész- és 
szívszerü: nem kell akkor több sanctio ennél. Ez 
tagadhatlan igazság, de ennek szava csak az an-
gyaloknál ér valamit, — köztünk, kik annyi sok he-
terogen elemekből állunk, hol annyifelé szétága-
zunk érdekben, akaratban, véleményben : ez ná -
lunk csak szép,de üres szó.Hát a' diaetale conclusu-
mok nem észszerüek-e, és feleslegesítik-e a* 
sanctiót? mint ön tanítni akar. Ön is összezavarta 
a' dolgot,— ön az egyházat, sensuideali, mintjlen-
nie kell, vette, holott sensu historico, azaz, a' 
mint van, kellett volna vennie. Legbecsületesebb 
dolog az, ha ugy ismerjük magunkat, a' mint va -
gyunk; az a' túlságos önbecsülés igen veszedel-
mes, és, uram! mi egyházi tekintetben rettene-
tesen nyögünk ebben; mi evangélikusok azt tar t-
juk magunkról, hogy a' vallás, az egyház ügyei-
ben mi állunk a' tökéletesség legmagasb fokán, 
a' mit ön is hinni látszik, midőn azt állítja, hogy 
a' száraz igazság, az ügy fensége képes fentar-
tani köztünk a' jó rendet, — pedig mindez vastag 
fallacia, melly elbizottságra vezet. Itt nemcsak 
amor, hanem timor is kell; tartalék, uram! és pe -
dig erös és hatályos, melly kicsapni, kirúgni nem 
enged, — melly egyházi törvényeink korláti közt 
mindnyájunkat tudjon tartani, azaz, országos és 
nem fejedelmi, nem mimagunk-adta sanctio! 
Tudjuk, hogy ez tisztelt feleinknek nem igen 
tetszendik, mert hierarchiai rémeket vélnek r e j -



leni benne , — és értsék meg jól: ezért mond-
tuk minap, hogy a' mi embereink az országos 
sanctio ellen protestálni fognak: de kérjük, csak 
tisztán kell felfogni az ügyet, és azonnal eloszlik 
minden aggodalom. 

A' mit ön második és harmadik pont alatt 
mond: az ellen épen azon számban ketten nyi-
latkoznak; Km Bertalan így szól: Minden józan 
ész azt vallja, hogy az egyház polgári oltalom 
nélkül fen nem állhat — azaz, szerintünk, ha tör-
vényeink nincsenek sanctionálva általa; Kiss Sá-
muel pedig így tanít:,,^!' heterogeneitas — szerin-
tünk törvénykivüli állásunk — csak ugy fogna 
legbiztosabban elmellőztetni, ha minden reform 
nem a l ó l r ó l f ö l f e l é , hanem f e l ö l -
r ő l jőne alá, — e' nélkül a ' tarkaság és sepa-
ratismus megszűnni soha nem fog." Es ezen igaz-
ságok előtt ön okoskodása elnémulni kénytelen. 
Önnek hite hiábavaló, ha azt hiszi is, a' mit mon-
dott, hogy a' nagy tömeg adjon irányt. Hiszen a' 
tömeg maga soha nem emelkedhetik oda, a' hová 
jutni forrón óhajt. Vezér kell neki, ki vele egy-
értöleg halad 's kit tán a' generál conventben — 
melly nemcsak törvényszékünk, a' mint ön tanít, 
de politiale forumunk is, — találni vélekedünk; 
mert, meggyőződésünk szerint, per excellentiam 
neki kell gondoskodni arról, hogy egyházi ügye-
inkben jó rend legyen, hogy minden dolgaink 
szépen és ékesen menjenek. Többi állításaira fen-
említett levelünk szelleme felel 

Még Daru urnák aggodalmára akarok észre-
vételt tenni, ki 19. sz. tanácsolja: hogy vagy egy 
tizedig nem kell sanctionáltatni az új rendszert, 
mert kimutathatják magukat benne helytelenségek 
is, mellyeket aztán revocálni nem lehet. Ezen 
aggodalmára Nauwerckkel felelünk: „Für alle 
Zukunft hin kann ein Volk nicht seine Verfassung 
machen; die Verbindlichkeit einer solchen hört 
im Allgemeinen mit jeder Generálion auf, und 
mit der neuen Generálion erneuert sich auch das 
Recht zur Abánderung. Ja dieselbe Generálion 
kann mit vollem Rechte ihr eigenes Werk zer-
stören oder verbessern In jedem Augenblicke ist 
der Fortschritt berechtigt, gerade wie das Leben 
selbst. Das klar erkannte Bedürfniss ist der 
vollwichtige und Rechtstitel für Veránderungen. 
Das Historischgewordene, die Einrichtungen der 
Altoordern verpflichten uns rechtlich zu Nichts. 
Tehát csak hozzá kell látni 1 

J e s z e n s z k y L á s z ló. 

I $ k o l a-ü g y; 
Marinaros-Szigeten küzvl zsgálat, 

Jlll* 25-töl 
A1 hon szivébe kellene tollamat mártanom 

közlésem kezdetén 's a numerosus Horáczczal ek-
ként fölsóhajtanom: 

„Qvis desiderio sít pudor aut modus, 
Tam chari c a p i t i s ? ! u 

mert a* szemlét előző napon, a' nagy alapítónak, 
a' hon halottjának, gr. Buttlernek gyászünnepé-
lyét rendezé el az iskola kül- 's belügyei fölött 
bölcsen virasztó patronalis gyűlés. — Elmond-
hatjuk nagy halottunk fölett a' latin dalnok ama 
keservét: 

,,Multis ille bouis flebilis occidit, 
Nulli flebilior quam tibi Marmaros"! 

Sóhajtsunk egyet . . s dologra. ! — Jul. 25-én 
a' múzsák fölkente Lugossy nyitá meg a' vizs-
gálatot, tartalmas beszédével, — mellynek midőn 
vitorláját levoná, minden gondolkozni tudó fejben 
és kebelben e' gondolat és óhaj született: „Vajha 
minden olly szemüveg nélkül nézhetne a' vallás 
fénytengerébe, mint értekező" — I . . ugy ar 

vallásfelekezetek ködfalai egy perez alatt elpá-
rolognának; akkor egyik atyánkfia nem bajlód-
nék a' transsubstantiatióval, Mohammed érzelgö 
betege nem remegne Azraél lángkardjától, sem 
Munkir és Nakir pörölyétöl, sem Izrafil itélethirlő 
trombitájától, sem Allah hét-rétü alvilágától; — 
Fó híve nem törekednék önmagát fölemészt-
ve a' semmibe; a' brámísta nem imádná ökrét 
és tehenét, séma' Gangeshez nem fáradna búcsú-
ra; — a' budhista nem keresné lelkét a' méh 
vagy hangya szívében; — a'Láma-imádó nem 
térdelné körül az arany- 's gyémánttól csillogó 
kerevetet, mellyen keresztbevetett-lábú Istene 
commodizál; Fétisch imádója porba 's vízbe csap-
ná papcsinálta istenkéjét . . . . sat . . . . 's men-
nének együtt zsámolyához az ész Istenének — 
a' szellem valódi 's egyetlen forrásához. — Lu-
gossy, mint tanító, mint igazgató, mint ember 'a 
barát egyetlen a' maga nemében! — Első e ré -
nyének ma — 's fájdalom! intézetünkben utószor 
— adá kitűnő jelét segédjével Széles Endrével 
— a' jeles hitszónokkal, ki a' papi tudományo-
kat tanítá nagy sükerrel, 's főnökével egy 
napon válék meg intézetünktől. — Vezéreljen 
titeket — jó atyafiak! — a' gondviselés 's tartson 
meg a' hon és emberiség boldogítására! — E* 
nap délesti óráin az elemiskola vezére Gáspár • 
György 's számos tanítványai vizsgáltattak meg. 
A' kész feleletek az irigységgel is elismerteték, 
hogy a szigeti elemoktató pályájára termett ember: 
de a' fontolgató ész ha gondolata szálaiból rostát 
készíte 's azon keresztül nézé az előtte ropkedö tü-
neményeket, . . . itt mind a' tanítót, mind a' gyenge 
gyermekeket terhelve találá . . . Ez állításom 
commentálgatása helyett csupán annyit kérek és 
várok a ' t . patronatus bölcseségétöl, hogy az elem-
osztályt válaszsza külön a' gymnasialis osztá-
lyoktól ; *) mert ha nem teendi: — akkor jaj a* 
többi osztályoknak . . . és jaj az egész iskola n é -
pességének ! 

# ) Kérésem o k á t — ha a' szükség ugy hozaa magával — 
más alkalommal moodandom meg. B. G. 



26- ikban reggel patronalis gyűlés tartatott, 
e g y real professor választása fölött tanácskozó. 
— Az oktató fizetése 3 5 0 váltó ft. és két o s z -
tály tanulóitól bizonyos ( v a g y i s bizonytalan) 
mennyiség, — mi, kivált iskolánk jelen körülmé-
nyei között, keveset szaporít. A' kathedrára La-
tor Bálint választatott e l , ki a' pályát — 
mellyre nagyszerűen lépend föl — már mint e s -
küdt diák, ezelőtt két é v v e l , nagy dicsérettel 
futotta meg. — E' nap 1 0 - i k órájában a" jogászok 
examene vol t , mellynek végéve l Patahy ismét 
e g y borostyán-ágat nyert koszorújába. — És 1 1 
óra után a" szomorú ünnepélyt megkezdé az ércz -
hangu 's érzelemteljes keblű Pataky — kinek ka-
thedráját Buttler alapítá — ; szavai az ellágyulás 
's a' honfibú tolmácsai valának; utána jeles tanít-
ványa Buzik beszélt, 's remekül elmondott b e s z é -
dét búcsúval zárta be .— D. u. a 'nyelvészet (Uj-
laky János) é s reál {Szűcs JánosJ tanítók m u t a -
ták föl a* közvélemény előtt, hogy — bár az ü n -
nepjárás itt (vé leményem szerint, még igen jókor) 
eltöröltetett — ez iskola növendékei közöl is v á -
laszthatni még ügyes tanítókat, és — mi dicsére-
tökre kikiáltathatik — derék nevelöket , kiknek 
tanítványai vesszőt soha nem látnak . . . Utánok 
főiskolai altanítók! . . . ? . . . 

2 7 - é n d. e. a' minden jóktól ajánlott 's immár 
minden jók szeretetét és becsülését bíró Pásztor 
Dániel tüntette ki tanítói erejét azon ifjak mel-
lett, kiknek némellyike pár évvel ezelőtt megta-
nult nem tanulni; kiknek némellyike csupán azt 
tartá tudománynak, mit saját lelkéből fontolgatás 
után kipréselhetett, . . . azaz, semmit sem tarta 
tudománynak: — és most, mint az őszönte e lbe-
tegesedett, de a' jótékony tavasz által fölápolt 
méhcsoport, a' tudományok színmézét, — az é s z -
és történettant— ugyanazon vitiosa progenies — 
szinte hetvenkedve önté ki előttünk! — Jól t e -
vétek, ifjú barátim! hogyhivétek az igének, — az 
tartand meg benneteket! — D. u. a' költészet-
szónoklati osztály szemléje tartatott. — Mire h a -
lada ez osztály? milly szellem uralkodik benne? 
— ki vezérli ezeket? — A' két elsőre felelt a' 
díszes közönség , melly a' teremet betölté; az 
utolsóra alul leszen megfe le lve ; — annyit még is 
szabad legyen róvásképen itt is kimondanom: 
hogy a1 10 's 11 é v e s csonka tollas kis múzsa 
nem emelkedhetik olly kellő magasba, mint az, 
kinek phantasiája hígabb levegőben is megélhet. 
Magasról többet láthatni — az szent igaz. 

Utolsó napon ( 2 8 . ) a' természeti- 's mennyi-
ségtanok zárák be a' vizsgálatot. 

És most a" következés! ? . . majd megmutatja 
a' jövendő. — Annyit még sem lesz fölösleges 
kimondani, hogy a' szigeti iskolán — mellyen e' 
3 év alatt te temes , néha gyengítő változások 
mentek keresztül — még van javítni való; és a1 

javítás — melly által visszalépések is történhet-
nék a' régi jóhoz — nem sokára fog történni. — 
w'íít. 1 •; . •.«» ' . 'ÍV" "i '*» lLt, ; ;i 

E' reményre jogosít minket az elmélkedés é s 
tudomány higgadt-vérű barátja, a' dolgok okát k i -
kutatni szerető férfiú t. Tar Gáspár ú r , kit e* 
napokban — a' felejthetlen Kovásy Illés úr l e -
lépte után — a' közbizalom iskolánk inspector-
curatorává választa. Isten éltesse sokáig! 

B a r t ó k G á b o r . 

K ü l - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k * 
Felsö-$zepesböl. Szabadjon nekünk 

is, kik örök hólepte Kárpát aljain lakunk, do lga-
ink felöl egynehány igénytelen sorban a* Prot^ 
Egyh. é s l s k . Lap becses hasábjain nyilatkoznunk, 
nehogy némelly buzgó és munkás protestáns á l -
tal egyházi ügyeink iránt közönyöseknek 's hide-
geknek , mint éghajlatunk, hová a' sors által h e -
lyezteténk, tartassunk. — Magyar elemre nálunk 
is akadhatni 's egyházunk érdeke szívünkön épem 
ugy fekszik, mint akárkién, ki magát lelkes p r o -
testánsnak vallja. — A' Pr. Lapot, mint egyházi 
életünk legbiztosabb organonát, mi is olvassuk, 
noha a' mult évi jegyzékben a* szepesi felföldi 
protestáns lelkészek kihagyatvák. Történt e z 
azért, mert e1 Lapot egyikünk nevére sem járat-
juk ; de t. Szopko Márton kassai lelkész úr általy 
ki ezt számunkra megrendelni sz íves volt. — Ki-
csiny ugyan olvasó-körünk, mert kevés f e l ső -
Szepességen a' magyarul-értö lelkész: mindaz-
által nem kis dicséretére szolgálhat egynehány 
szepesi felföldi l e lkésznek, kik közt egy derék 
katholikus lelkész is találkozik, miszerint azok 
e g y - k é t évvel ezelőtt a' magyarságban e g é -
szen járatlanok, közép korukra nem tekintve, 
saját szorgalmuk által, édes honi nyelvünkben 
annyira haladtak légyen, hogy nemcsak minden 
magyar könyvet és hírlapot jól megérteni , de a* 
mi sokkal több, magyar nyelven munkálni i s 
képesek. És ezt tettleg a' homiletikai gyakor-
latokban nem egyszer bizonyílák be. — Meri 
mi sem alszunk uraim! hanem a' kor kívánatit 
megértve s az idő szellemét fe l fogva, három-
szor szoktunk évenként egybegyű ln i , l ehetősé-
g i g vihető tudományos kiképeztetésünk végett 
's körre tekintöleg, nem csupa egyházi tár-
gyak vitatására , nem is egy nyelvre szorítko-
zunk: de minden, mi a* tudomány tágas mezejéhez 
tartozik, tárgya lehet működéseinknek, "s tetszésé 
szerint mindegyik választhat n y e l v e t , mellyet 
beszédeiben vagy munkálatiban használni akar. 
— Jegyzökönyvünk, melly eddig latinul vitetett, 
már ezután honi nyelven fog iratni. — Jun. 3 0 -
kán tartatott Kézsmárkon t. Spóner Pál e g y h á z -
megyei felügyelő és n. t. Vittchen Mihály esperes 
ikerelnökletök alatt, a' kárpátaljai ág. hitv. e s p e -
resség gyűlése. Ez alkalommal felolvastatott 
legelőször is a' tiszai ág. hitv. egyházkerület t„ 
cz. elhökétöl hozzánk érkezett körlevél, miszerint 
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fo lyó é v jul. 9 . 's 10. napján szabadalmas Jólsva 
városában tartandó egyházkerületi gyűlésre 
mindként rendbeli követeinket küldjük, 's Őket 
egyház i gyűléseink elrendezése *s gyámintézet 
alakítása felöli utasításokkal ruházzuk föl. Mi-
re tekintöleg hosszasb vitatkozás után hatá-
rozattá lön — 1 ) a' consistoriumokra néz-
v e : Hogy azokban igen is törvénykezési tár-
g y a k , még pedig a7 gyűlések meghagyásá-
b ó l , vétessenek e l ő : de hogy azok tárgyalta-
tására 's megvizsgálására ne három évre v á -
lasztott egyházi és világi elnökök bízassanak 
m e g , — hanem minthogy ezen hivatal is csak 
t iszteletbeli , tehát nem tanácsos vo lna , három 
e g é s z é v i g valakit arra kötelezni; mint eddig, 
u g y ezentúl i s , az előadandó esetekre, a' g y ű -
lésből küldessenek ki a' bírák. Egyébiránt az 
egyház i törvényszékek vagy consistoriumok egy -
m á s alárendelése a' régi marad. — 2 ) A' g y ű -
lésekre nézve : A* közgyűlésen kettős elnökség, 
úgymint, világi és egyházi , ne . legyen, nemcsak 
azért , mert generális superintendensünk nincsen: 
hanem leginkább azér t , hogy a' közgyűlés , mint 
más egyházi gyűlés, nem törvényileg, de hívata-
l i lag csak , különböző egyedekdöl á l l , és azért 
nem, mivel valóban u g y az esperességi , mint k e -
rületi egyházgyülésen is csak e g y elnökség van, 
mivel csak egyben lehet a'csúcs, a' másik mindig 
csak mintegy tiszteletből van ott: de azért nem 
mondja ki, hogy örökké csak világi legyen az 
elnök, lehet az egyházi vagy lelkészi is. A1 köz-
g y ű l é s e n a' szavazatok ugy legyenek rendezve, 
h o g y csak a' superintendentiák szavazzanak, ugy 
h o g y akár egy, akár több szavazattal ruháztatik is 
f e l , azokat akár e g y , akár több ember adhassa; 
mert miután utasítással vannak ellátva a' superin-
tendentiák : követek egymással nem ellenkeznek. 
A z o n esetben pedig, ha a1 superintendentiák sza -
vazatai többséget tesznek, például, ha két superin-
tendentia mást szavaz: akkor az elnök ne bírjon e l -
döntő szavazattal. A'' kerületi gyűléseken hason-
ló lag csak az esperességek bírjanak e g y - e g y 
szavazattal, az esperességi gyűlésen pedig min-
denik egyház szavaz. 3 ) A'gyámintézetre nézve: 
Meggyőződve levén a' tervben levő gyáminté-
aetnek egy házunkrai üdvteljes hatandásáról, abban 
állapodtunk meg egyhangúlag: miszerint kiküldött 
követeink által, a* gyámintézet minélelőbbi életbe-
léptetése sürgettetnék, 's ahoz elegendő töke ala-
pításául, minden lélektől évenként e g y váltó kraj-
c á r fizettetnék; addig pedig, míg a' kamatok any-
uy ira szaporodnának, hogy azokból minden egy-
házi é s iskolai szükségeinket fedezhetnék, a1 sup -
plicátiók és albisatiók tartassanak meg. Követek-
n e k egyházkerületi gyűlésre a' világi rendből t. 
Spóner Pál egyházmegyei fe lügyelő és t. Gold-
berger Imre főszolgabíró ós batizfalvai egyház fel-
ügye lő je ,—az egyháziból pedig n.t. esperes urunk 
aggkór-okozta gyengélkedése miatt gyűlésre nem 

mehetvén, tiszt. Kellner Károly, egyházmegye i 
j e g y z ő és svábóczi, ós Vittchen Ádolf kakaslom-
niczi lelkész urak küldettek. —-T. Scultéti Endre, 
batizfalvai lelkész, elhunyta után megürülvén a* 
jegyzői hivatal, helyébe t. Kellner Károly svábóczi 
le lkész választatott. — Szepességről v e g y e s - t a r -
talmu adatokat közölni akarván a' tisztelt o lvasó-
közönséggel , azt leginkább kiemelendönek lenni 
véltem, miszerint, a'méltányosság elvéből kiindu-
lólag, t. Okolicsányi Geisa urat hálásan nevezzem, 
kinek neve minden szepesi, de leginkább kárpát-
aljai esperességben, mellyhez ö is tartozik, lakó 
protestáns előtt ezüst-hangu. Állítmányomat t é -
nyekkel erösítendem. Hogy az említett úr minden 
egyházi ügye ink , főleg nemzetiség iránt meleg 
részvéttel viseltetik, bizonyítványul szolgálhat 
azon nagylelkűsége, mellynél fogva, Kakas-Lom-
niczon és Hunfalván, a' hol birtokos, már több 
éven át a' nyári vizsgálatokat becses jelenlétével 
diszítni 's egynehány évve l ezelőtt mind a' két 
helységben bizonyos-mennyiségű tőkét alapítni 
kegyeskedett , — mellynek kamatai, a' honi nyelv 
tanítása- 's tanulásában magukat kitüntető taní-
tók é s tanulók némi megjutalmazására fordíttat-
nak, 's ott a' legnagyobb készségge l mindent tesz, 

hol a' nemzetiség ügye szőnyegre kerül. E* 
jóltevöségét e l é g g é bizonyítá be akkor is, midőn 
a' svábóczi ág. hitv. l e lkésznek, hol ö hasonlón 
birtokos, jövedelme szaporítására bizonyos pénz 's 
eleségbel i mennyiséget nagylelküleg ajánlani szí-
veskedett. — Ismét más tárgyról e g y - k é t s z ó ! 
T izenegy évve l ezelőtt Svábócz és Hozelecz, e g y -
mástól csak egynehány percznyi távolságra esö 
fiókegyházak,mélt. márkus és batizfalvai Marjássy, 
szü le te t t g r a d e c z i Horváth - Stansith Borbála, 
mint földes-asszonyság, hathatós közbenjárása 's 
nagylelkűsége által a' három órányira távol fekvő 
Batizfalva anyaegyháztól elszakadván, 4 3 0 l é l e k -
ből álló anyaegyházat alakítának. Melly alkalom-
mal, hogy a' hallgatóságnak papja 's tanítója fize-
tése , ereje fölötti terhére ne essék, o' fennevezett 
r i tka-erényü 's jóltevöségü földes-asszonyság 
e g y félházhelyet a' lelkész és e g y negyedházhe-
lyet a' tanító számára saját curialis földeiből ki-
hasíttatni 's egyszersmind a' dolgot ugy elintézni 
é s az egyházi tökét annyival szaporítni szíves 
v o l t , miszerint kamataiból a" pap készpénzbeni 
fizetését évenkénti 1 0 0 pgő ftra, a' tanítóét p e -
dig felényire rúgtatni lehessen, 's azonkül köte-
lezvényi leg köté le magát 's utódait, pap és tanító 
consipátiója nagyobbítása tekintetéből, nem c s e -
ké ly mennyiségű gabona évenkénti adására. A* 
nagylelkűség ésjóltevőség illy fényes példájára e* 
közönyösség századában ritkábban akadandasz, 
nyájas olvasóm! mint a' fehér hollóra! Adja az 
ég , hogy fia is, méltóságos márkus ós batizfalvai 
Marjássy Anguszt, ö cs. királyi apóst, fe lsége v a -
lóságos aranykulcsos híve 'stb. jelenen Svábócz 
é s Hoxelecx földesura, halhatatlan-emlékű b o l -



dogult anyja sze l lemét örökölje! — Ekkép r e n -
dezte tvén az új egyház , t. Ehn Károly, hittanjelölt 
é s nevelő , első lelkésznek választatott. — Másfél 
é v v e l ez előtt, t . Scultety Endre batizfalvai le lkész 
halála után, több, Batizfalva anyaegyházhoz tar -
tozott, több órányi távolságra esett fiók-egyházak 
ismét anyaegyháztól elszakadának és a' közel 
f e k v ő svábóczi anyaegyházhoz csatlakozának, 
úgymint : Filicz 1 5 5 , Grénicz 1 0 5 , Ganócz 9 2 's 
löbb helyen elszórva mintegy 6 0 lélekkel, u g y , 
h o g y je lenleg a* svábóczi anyaegyház majdnem 
9 0 0 lelket számlál e g y pappal, két tanítóval é s 9 0 
iskolás gyermekkel . Hibásak tehát a' kitételek, 
mellyeket az egyházi névtárakban Svábóczról o l -
vashatni. E z e n új egyház alakítása 's e l rende-
l é s e körül, nagy érdemeket szerzett magának a1 

vallása iránti buzgóságáról ugy is e l é g g é már i s -
meretes t. Bielek László úr, előbb a' fennevezelt 
fö ldesasszonyság nagyon kedvelt tiszttartója, 
később pedig az uradalom haszonbérlője. Még v a -
lamit ! Nem r é g tiszt. Kuncz Dávid, volt poprádi 
le lkész, Kézsmárkra másod lelkésznek költözött át, 
kinek helyébe t. Bexheft Konrád, nagy-sza lok i 
le lkész , választatott, — N.-Szalokra pedig l. Kuncz 
Lajos, volt bukareszti pap, jött, kik is mindnyájan 
már állomásaikon áldásteljesen lelkészkednek. T. 
Lőrincsék Sámuel, kézsmárki főtanodéban hittan 
oktatója, a' lonobányai ág. hitv. egyház által l e l -
k é s z n e k hívatott meg , 's hiteles kútfőből merítem, 
miszerint a' fenemlített oktató úr a' meghívást e l -
fogadta l égyen . Helyére ki választatandik a1 c o n -
vent által? még nem tudhatni Záradékul, nem k é r -
kedésből v a g y más tisztátalan indokból, hanem 
csupán statistikai adatok gyanánt, e' Lapok utján 
a' közönség tudomására juttatni akarom, h o g y 
S z e p e s s é g felsőrészén is több római kalholikus 
e g y é n jöve át az evang. é s pedig ág. hitvallás 
szerinti egyházba. Bélán 4 , Kézsmárkon 7 , M a -
teóczon 2 , Poprádon 3 , Rokuszon 2 , Svábóczon 
1. Lucsivnán két család készülő-fé lben van. A z 
Úr naponként szaporítja a' gyülekezetet . Csel. 2 . 
v . 47 . Közli K e l l n e r K á r o l y , 

a' kárpátaljai ág .h . v. e speres ség jegyzője 
és svábóczi ev . pap. 

Kőszegi adatok % jegyzetek. 
(Folytatás) . 4 ) A ' Pesten fölállítandó prot. f ő i s -
kolára gyülekezetünkben önkénytes ajánlás utján 
5 3 ez. ft. gyűlt ö s s z e , melly t ö m e g , hogy édes 
gyümölcsdús városkánkból gyümölcscsel együtt 
küldethessék annak idejében, midőn t. i. a1 terv 
testesülend, az illetők kezébe, — azonban a' mult 
é v folytában tervezett 's meg is alapított, je lenleg 
pedig már százezer peng. ftot keze lő itteni t a -
karék-pénztárba tétetett. 

Jegyz. E g y - k é t szó vátoztatásával, itt ké t ség -
" kül elmondhatom Corneliussal: „ N o n dubito főre 

plerosque, qui hoc pondo aeris , l e v e et non satis 
, dignum lib.r .citt ispersonisjudicent." D e ti, az i t -
* lenieket szűkmarkúsággal vádolni hajlandók! e n -

gedjétek m e g , hogy bennetöket 7 2 ° hossxu 30® 
széles templomudvarunkba vezesse lek . 'S ha tör -
ténetesen már több évektől fogva nem voltatok 
itt, álmélkodva látandjátok, hogy ezen udvarban, 
a' templomot k ivéve , a' többi épületekből csak 
e g y kő sincs a' másikon: ugy h o g y a' kőszeg iek 
buzgóságáról el lehet mondani, hogy az 6 0 é v 
alatt kétszer vásárlotta meg egyházi birtokait; 
annyival is inkább, minthogy eldödeik va l lásossá-
ga nekik csak két földszinti szük predikátorlakot 
's két sötét keskeny iskolát, e g y tanítólakkal, h a -
gyott ; most é lő nemzedék buzgósága pedig u t ó -
dainak két emeletes vi lágos predikátorlakot, n é g y 
világos, sze l lős , magas, tágas iskolát, u g y a n a n -
nyi 's kényelmes tanílólakot hagyand , mel lyek 
közöl a1 közlőnek 's tanító utódainak számára 
építetthez hasonló az ev . között alig találkozandik, 
a" mind tanításul, mind tartásul ide köldött ifjak 
tekintetéből — hat szobát foglalván magában. D e 
midőn e' helyen a' jelen nemzedék buzgóságáról 
magasztalva 's minden utódok nevében is hálás 
érzéssel emlékezem: a* méltányosság hangosan 
követeli azon szinte ritkább örvendetes ténynek 
érintését, hogy midőn t. Szovják József táblb. 's 
ügyvéd úr, mint építészi választmány e l n ö k s é g e , 
alatt jelen lányiskolánk építtetett, az itteni z s i d ó -
ság (kik közöl némellyek szinte szépen adakoz-
tak) közbenjárására, maga Rothschild b. ötszáz fttal 
járult a' tízezer ftos épület költségeihez. 

5 ) Rövid idő folytában hozzánk három r e n d -
beli sürgető fölszólítás is jött fölsőbb helyről: k ü l -
denők meg az iskolai ifjúság számát$ 's megírtuk, 
hogy 1 8 4 2 . évben 2 8 6 , az 1 8 4 3 . évb. 3 3 4 , az 
1 8 4 4 - b e n 3 4 5 tanítványok jártak iskoláinkba. A* 
fölsőbb dicasteriumok körén kivül is lehetvén 
ollyanok, kiket illy statistikai adatok érdekelnek, 
álljon itt ezen 

Jegyz. Nálunk csak 1 8 3 0 - t ó l fogva ( sok , 's 
a" mi több, m é g olly főrangú iskolában is, mint a1 

posonyi, m é g mai napig s em) szokás a' taní t -
ványok neveit 's a' tantárgyak sorát, a' nyári t a n -
vizsga alkalmakor, kinyomatni. A z akkori példány 
v é g é n ez van : „ A z ifjúság teljes száma 1 8 2 . " A z 
1844- ik i v é g é n pedig ez: „ A z ifjúság teljes száma 
3 4 5 . " E lh i s zem, sok n e v e l ő , sok ifjúságbarát 
óhajtaná tudni azon eszközt , ismerni azon v a r á z s -
erőt , melly által 14 é v folyta alatt, e g y ol ly v á -
roskában , mellyben a' lakosok száma alig s z a -
porodott, az iskolások száma 1 8 2 - r ő l 3 4 5 - r e 
növekedett. Közlő, mint mindezeknek szemmel 
látó tanuja, 's némíkép tán csekély eszközlöje is, 
szolgálhatna, nézete szerint, ide tartozó adatokkal: 
de többször érintve l evén e' lapokban a' sok é r -
dekes adatok halma is, — csak u g y bátorkodandik 
azokat nyilvánítni, ha fölvételök felöl itt a' t. cz . 
szerkesztőség részéről , e g y kis csil lagocska b i z -
tosítandja. * ) Ellenben miután mint általjában a* 

• ) Smtomb kérjfik '« fogadjak. S i • r k. 



iskolákat, ugy különösen a* tanvizsgákat tárgyazó 
közlések itt olly igen gyéren fordulnak elö, hogy 
ránk tanítókra nézve ezen Lapok olvasása, mint 
azokra, bizony csak igen kevésbbé tanulságos, 
— szabadjon a' következő adatot ezzel érinteni. 

6 ) Kőszegtől e g y jó órányira esik ama rég i 
időben híres ns. csói g y ü l e k e z e t , mellynek, mint 
articularis ekklézsiának, templomaiban ( e g y i k a* 
magyarok, másik a' németek számára) élvezték a' 
tolerantia előtt, a' 8 — 1 0 órányi távolságról e z e -
renként ide sereglett evangél ikusok, hittvallásuk 
tanításait, vigasztalásait. Dicső példáját adják, a n -
nak mostani hívei is a' rájok öröklött vallásos 
buzgóságnak, mind némelly más, mind különösen 
azon tekintetből, h o g y több mint 8 0 éves a g g a s -
tyán prédikátoruk mellé tetemes áldozattal e g y 
helyettest , 's a' szinte elöregedett tanítójok h e -
lyébe ifjú tanítót hittak. — E z e n ifjú tanító maj. 
2 5 - k é n tartotta első tanvizsgáját, mellyet túlzás 
nélkül maga nemében remeknek lehet nevezni . 
Mert a ) a' tanvizsgában az tetszett ki, hogy a' 
helyettes prédikátor nemcsak szenvedőleg vett 
részt a' tanítványok oktatásában, hanem mintegy 
vál lvetve működött a* tanítóval. Pedig tagadhat-
lan levén a z , h o g y a' prédikátornak már csak 
szenvedőleges r é s z v e v é s e is jótékony-hatású: 
mennyivel idősebb a* siker, midőn az lelkén hor-
dozza jövendő hallgatóinak szellemi művelésöket! 
b ) Mert az ifjú tanító egész tanvizsga folytában 
nem vett könyvet kezébe, akár a' kérdés kiolva-
sása, akár a' felelőnek utba-igazítása végett; c ) ő 
soha nem ismételte a' felelőnek válaszát; d) a* 
felelő mindig beleszőtte válaszába a' tanító kér-
dését e ) egész tanvizsgában nem fordult e lö 
n e m - e s , vagy i gen i s - e s válasz; f ) a1 tanulók ugy 
feleltek, mintha rátanítva (abgerichtet) lettek v o l -
n a , — holott a' soron kivül kérdezettek sem adtak 
alkalmat tanítójoknak a' be lesegé lésre; mit rész-
ből onnét lehet megmagyarázni , mivel jobbára 
őnszavaikkal éltek. A' tanvizsga-tárgyak, az ev. 
tanvizsgákban rendszerint előfordulók. Ezekre 
n é z v e következők megjegyzése im: 

Jegyz. 1) Szembeötlő volt , hogy az első o s z -
tálybeliek nélkülöznek egy ol ly vezérfonalat a' 
hittanban, millyen koszorúzott írónk Edvi Illés 
Pál'nak keresztyén a, b, c - j e , a' második o s z -
tálybeliek számára. Ha nem nélkülöznék, lehetlen 
volna a' lanvizsga tárgyául egyedül az imádság-
róli oktatást venni. Illy terjedelmesen legfölebb 
a' szónokszéken lehet e g y e s tárgyról a' koro-
soknak szólani. Egyébként Wöibl ing Christliche 
Geschichten czimü könyvéből válogatva vett e l -
beszélések igen czélszerüek. Ellenben 2 } a" bibliai 
történeteknek csak csont-váza adatott — kétsé -
g e n k ü l , mint kivonat a1 terjedelmesebben elbe-
szélettekböl. 3 ) A' Rómában történt csókolásáról 
Luthernek, közlő eddigelé mitsem tudott. 4 ) Jó 

modor a' magyarok történetét Rajcsányi j e l e s 
könyvecskéje szerint ugy tanítani, hogy a* k i -
sebbek a' verseket , a' nagyobbak azokon kivül a* 
történeteket kötetlen szókkal is előadják. D e ha 
e g y - e g y évben csak e g y negyede vétetik elö a* 
magyar történeteknek v a g y magyar v á r m e g y é k -
nek: hány falusi tanítványra nézve nem marad 
csorba hazájának ismerésében! Egy falusi i s k o -
lának épen nem lehet föladata, sokat tanítani. Jó, 
szükséges , söt kötelesség az a' hazájának k i e m e -
lése. D e az ember világpolgár levén, csak r é s z -
ből felel m e g rendeltetésének, ha sajtkukaczhoz 
hasonlít. E g y olly ügyes é s lankadhatlan tanító, 
mint Bruck Henrick úr, képes tanítványival s z e -
retett hazája határain kivül e g y kissé széttekin-
teni. 5 ) Castis omnia casta, ugyan, de a' ménlo-
vakróli oktatást ha az iskolában nem lehetne i s 
csak a' fiukkal közleni, a' nyilvános tanvizsgában 
nem ártand v é g k é p elmellőzni. 6 ) Hiányaink l e g -
nagyobbikának azonban közlő, a' czélszerü i s k o -
lai o lvasó-könyvet tartja. A ' tanítók számára 
megvan az országszerte elhiresedett Edvi Illés 
Pál k é z i - k ö n y v e , mellyről szerzője hiúság nélkül 
elmondhatja: e x e g i monumentum stb.; de nincs a* 
gyermekek kezébe adandó m a g y a r , akár Vilm-
sen, akár Schlets, akár Schwabe, akár Breslau 
alakú o lvasó -könyv . Talán ez volt az oka, hogy 
az egyébként kitűnő tanító tanítványai az o l v a -
sásban le lkevésbbó voltak kitűnők. Azonban, hol 
minden e g y é b tárgyról teljes megelégedéssel l e -
het szólani — non e g o paucis oífendar maculis. 

T u r c s á n y i L a j o s , 
tanító 's magyar hitszónok. 

J e l e n t é s . Az 1 8 4 5 - i k i a u g . 1 2 - é n tartott 
bányakerületi közgyűlés j egyzökönyve megje -
lenvén, kéretnek az illető nt. esperes urak, hogy 
azokat alulirttól elvitetni méltóztassanak. Minden 
gyülekezet e g y ingyen példányt kap. Különben 
e g y e s példányokért 6 ezüst kr. fizettetik. 

S z é k á c s . 

Apróságok. Jávából írják, hogy Padang-
ban új e v . templom szenteltetett föl ( A . K. Z. ) — 
Berlinben 8 1 férfiból második egylet is alakult a* 
dissidens egyházak fölsegélésére (B. A .K. Z.) 
— Bajorországban most száznál több s z e r z e t e s -
és apáczakolostor van (B. A. K. Z . ) — Az ujabb 
prot. egyháztörténetben valóban hallatlan hierar-
chiai merénylet Daniában e g y nőnek egyházi átok. 
alá ve t t e t é se , botlása miatt in puncto sexti (B. 
A. K. ZQ. 

Ismét, már negyedik kiadásban megjelent képekkel a* 

kecskeméti abécze. 
Kapható Kecskeméten Bátky Károly iskolatanítónál; 
ára százával 15 vltó forint, egyenként 9 vltó krajczár. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LA 
3 8 . s z á m . Negyedik évi folyamat. Sept. 21. 1845. 

Tu ne cede malis, sed contra audentior i to ! 

V i r g i l . 

TARTALOM: Luther a ' wormsi o r szággyű lé sen . 1521. T ó t h M i -
h á l y . Soproni alsó egyházmegyei gyűlés . K i s s S á m u e l . 
— Észrevételek Német János úr képvise le t i nézeteire. N a g y 
J á n o s . I s k o l a - ü g y : Három indítvány hitsorsosimhoz és m á -
sokhoz. W a r g a J á n o s . — Ref. főiskolai dolgok. Convi-
ctiis. S z i l á g y i S á n d o r . — Vegyes közlemények. 

laitluvr a' wormsi országgyűlésen 
1 5 8 1 . 

Minthogy a' Lutherhez ragaszkodás napról-
napra nőtt, 's az igazság merész bajnokán sem 
h íze lgé s - , sem fenyegetésse l eröt venni többé nem 
lehetett: azért sürgette a' pápa a' császárt, hogy 
az eretnekre kimondott kirekesztést hajtassa v é g -
re. De V- ik Károly ezt nem merte tenni , mivel 
bölcs Fridrik Luther barátja volt. Középutat vá -
lasztott azért , 's meghívatta az Agoston-rendü 
szerzetest a'wormsi országgyűlésre 1521 . , hogy 
itt adjon számot, és feleljen tanai- és állításairól. 
D e ezzel sem a' pápának, sem a' választó fe jede-
lemnek üdvös dolgot nem tett; a' pápának nem, 
mivel ez az általa egyszer kárhoztatott eretnek 
ügyét nem akarta többé vizsgálat alá bocsáttatni, 
— annyival kevésbbé világi bírák e l é b e ; a' vál. 
fejedelemnek sem, mivel ez az ö védencze fölött 
aggódott, 's a' Huss sorsárai emlékezés intette, 
hogy minden vigyázattal fogjon e' munkához. 0 
tehát a'császárnál elsőben is biztos kíséretet e s z -
közlött ki, 's abban, hogy Luther az országgyűlés 
e lébe állíttassák, annyival inkább megegyezett , 
mivel ez magát arra késedelem nélkül késznek 
nyilatkoztatta, 's Spalatin udvari paphoz intézett 
iratában érzületét nyilván előadta : „Ha hívatta-
tom, — igy hangzik e' levél — mennyiben rajtam 
áll, betegen is kész vagyok magamat oda vitetni, 
ha egészségesen nem mehetek; mert kétséget 
nem szenved , hogy Istentől hívatom akkor, m i -
dőn a1 császár hí. Ha erőszakkal akarnak bánni 
a' dologgal — mint látszik — legjobb azt Istenre 
bízni. Él és uralkodik még ma is az, ki hajdan a' 
három férfiút az égő kemenczében megtartotta; 
ha pedig nem akar megtartani: ugy az ón fejem 

* ) Olvastatott a" nógrád-e speres ség i könyvtárünnepélyen 
juü. 3 0 . 1 8 4 5 . K. 

csekélyebb, semmint érdemlené a' Krisztusért 
megtartatnia, ki maga a' leggyalázatosb módon 
's mindenki megbotránkozásával öletett meg. Itt 
nem kell ügyelni semmi v e s z é l y r e , sem tulajdon 
jólétre: csupán arról kell gondolkozni, h o g y az 
evangyéliom, mellyet egyszer elfogadtunk, — az 
istentelennek mindvégig gúnyul ne szolgáljon. 
Azt ugyan nem tudjuk, hogy életünk vagy halá-
lunk által tehetünk-e több hasznot az e v a n g y é l i -
omnak! Mindent várhattok tőlem, csak azt nem, 
hogy megfussak vagy egy betűt is visszahúzzak, 
mennyire az én Uram Jézus eröt ad, semmit nem 
teendek, mi annyi sok lelkek üdvének ártalmá-
ra lenne." 

Jakab testvérének és több barátinak, jelesül 
Justus Jónás é s Amsdorf Miklós két hittudósnak 
társaságában, kikhez járult még Schurf Jeromos 
jogtudós, kit a' vál. fejdelem Luther mellé ü g y v é -
dül rendelt és Suaven Péter pomeraniai nemes 
kíséretében, 4 - d i k aprilisben, Istenbe és jó 
ügyébe vetett bizodalommal útnak indult W o r -
matia felé. Útközben Luther mindenütt a' l e g n a -
gyobb tisztelet je le ivel fogadtatott, —utazása i n -
kább diadali menethez hasonlított, mindenki v á g y -
va vágyván látni a' férfiút, kit sem világi, sem 
egyházi hatalom meg nem törhetett. Pártfogói 
remegtek, ö pedig rendületlen maradt és í g y nyi -
latkozott: „Krisztus él, ezért megyünk el W o r m s -
ba, a' pokol minden kapuinak daczára. És ha azok, 
kik a' légben uralkodnak, ol ly tüzet csinálnak is 
Wittemberg és Worms közöt t , melly a' felhőkig 
felhat: mindazáltal mivel idéztettem, az Űr 
nevében megje l enek , el lenségeim fogai közé 
megyek, 's a' Krisztusról nyi lván vallást t e szek ." 
Weimárban a' császári hírnök, ki öt szintén kisér-
te, mutatta neki az utczaszegletekre felragasztott 
bullát, és kérdezte: „Tanár úr! van-e kedve 
tovább menni?" Mire ö e g é s z lélekjelenléttel v i -
szonzá: „Igen i s ! nem tekintve azt, h o g y én az 
egyházból kirekesztve, 's a' városokban kihirdet-
v e v a g y o k , — k é s z vagyok tovább menni. Erfurt-
ban hajdani zárda-kamrájába szállt , s ugyanott 
prédikált a' zárda-templomban ezen alap-ígékröl: 
, Békesség tinektek." Eisenachban megbetegedett 
*s Frankfurtban gyógyult meg . Nem messze W o r -
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matiától, midőn már Oppenheimból elutazott, az 6 
vál . fejedelme Spalatin által megintette, h o g y ne 
menjen be a' városba, mivel a i öt f e n y e g e t ő v e ^ 
s z é l y mindinkább növeksswk. 0 pedig a' s ebese 
postának illy hősi bátorsággal fe le l t : , ,Hátha annyi 
ördög lenne Wormatiában, mennyi cserép a' há -
zak fedelein 9 m é g is be m e g y e k , és legkisebbet 
sem fé l ek ." 1 6 - d í k aprilisben regge l i 1 0 órakor 
ért be Wormatiába kisded nyilt kocsin, k isértet -
v e nagy néptolongás közt g y a l o g é s lóháton, kik 
Márton barát láthatására seregenként tódultak elö. 
Már másnap az országgyűlés előtt vala m e g j e -
lenendő. Nem habozott semmit az Isten embere 's 
a' könyörgés által erősítette l e lké t : „Oh I s t e n ! 
én Istenem! l égy segítségül n e k e m — így f o h á s z -
kodott föl — az e g é s z világ ellen. Tedd, oh, mert 
egyedül te teheted m e g e z t , hiszen nem az én, 
de a' te ügyed ez . Mi közöm volna aT v i l á g e' 
n a g y uraival enszemélyemre n é z v e ? Tied az ügy, 
Uram! te igaz $$ Örök Isten v a g y . Segél j e n g e -
met, elfogyhatlfln kegyelmű Is tenem! Én nem b í -
zpm e g y emberbe sem — mind hiába és hasztalan 
a z , — i n g a t a g m i n d a z , a ' mi testi. Mivel te magad 
választál erre: vezérel j , Istenem! ÁUj mellém, oh 
Isten! a' te szerelmes sz. fiad az Űr Jézus n e v é -
ben, ki az én oltalmam, paizsom, sőt erős váram 
a' te bátorító sz. lelked által." 

E z által új erőt v é v e 's lelkét megbátorítva, 
azon bizodalommal, melly a' hitbuzgó k e g y e s e -
ket akár tetsző, akár valódi v e s z é l y idején szokta 
eltölteni, — 1 7 - d i k aprilben délutáni 4 órakor 
Luther megjelent az országgyűlés előtt. Sűrű 
embertömeg borítá az ulczákat, csak me l l ék-uta -
kon lehetett a' tanácsházhoz jutni, sőt a' ház fede -
lek 's ablakok is tömve voltak kíváncsi nézőkkel; 
barát, mint e l lenség feszült várakozással pillants 
az e m b e r r e , ki felöltözvén az igazság mellvasába, 
fedeztetve af hit paizsával, felkötve a' lélek fegy-
verét, *) szilárdan el vala határozva élni v a g y 
halni tudománya mellett — nem félve azoktól kik 
csak a' testet ölhetik meg: de igen attól, ki a' tes-
tet és lelket is együtt elvesztheti. * * ) B e l é p t e k o r 
a' gyűlésterembe Freundsberg György r ég i hü 
bajnok — ki ilt őrt á l lo t t—megverege t te barátsá-
gosan vállát, ezt mondván: „Barátkám, barátkám! 
te most olly útra indulsz, minőn én és sok e z r e -
d e s a* legforróbb csatába sem indultunk. D e ha 
te jó hiedelemben 's igaz ügyedről m e g g y ő z ő d v e 
v a g y , menj tovább Isten hírével — 's vedd e' 
vigasztalást: hogy Isten el nem hagy !" Rettent-
hetlen, de szerény lélekkel lépett föl Luther a' 
f é n y e s gyülekezet e lő t t , bízva Krisztus í g é r e t é -
b e n : „ K i r á l y o k és tiszttartók elébe vitettek én 
érettem, de ne legyetek szorgalmatosak, mimódon 
és mit szóljatok: mert azon órában megtaníttattok 
orra, mit szóljatok. Mert ti nem vagytok, a' kik 

*) Ephes. 6, 1 4 — 1 8 . 
* * ) Mát. 10 , 28. 

nólani fogtok, hanem a* ti mennyei atyátok lelke 
az, a* ki szólni fog ti általatoké * ) A z o r s z á g -
gyűlés pedig állott a' császáron kivül , az ő t e s t -
véréből föberczeg Ferdinándból, 6 vál. fejdelem, 
2 4 h e r c z e g , 8 márkgróf, 3 0 püspök és praelatu-
sokból, sok kisebb fejdelmek, grófok, urak és k ö -
vetekből . E g y szemtanú a' teremben, ablakok- é s 
csarnokokban egybesereg le t t hallgatóságot 5 0 0 0 -
re tesz i . Már örült az e l lenség , aggódtak pedig 
Luther barátai, 's az e g é s z pompadús teremben 
mély hallgatás lön. — Luther e g é s z alázattal j á -
rult a* császár elébe, 's tisztelettel magát meghajt -
v a , í g y szólt : „Leghatalmasabb császár , mint 
engede lmes , megjelentem a' határ-időre, ugy a* 
mint t egnap estve tudtomra adatott , *s Isten i r -
galmára kérem cs. f e l s é g e d e t , méltóztassék ez 
igaz ü g y e t az én hitem szerint, l e g k e g y e l m e s b e n 
meg hallgatni, 's ha talán értetlenségből nem a d -
nám m e g mindenkinek az illető czímet, v a g y nem 
mindenben az udvari szokás szerint viselném ma-
gamat : azt tőlem jó neven venni kegyeskedjék , 
mint ki mindig a' zárda falai között ültem, 's m a -
gamról más bizonyságot nem tehetek, mint a' mit 
eddig egyszerű s z ívve l tanítottam és irtam, e g y e -
dül Isten dicsőségét, 's a' hivő keresztyének h a s z -
nát é s boldogságát t ek intémés kerestem." A ' c s á -
szár az Augusztinianus fe lé tetszéssel mosolygott , 
a' trieri vál. fejdelem kanczellárja Eek János p e -
dig a' gyű lé s nevében két kérdést tett fö l : 1 ) Ha 
vájjon a' könyveket , mel lyek ott feküsznek és az 
ö n e v e alatt nyomtatvák, e l i smeri -e magáéinak? 2 ) 
Ha azoknak tartalmát k é s z - e visszahúzni ? Elébb, 
semmint Luther válaszolhatott v o l n a , ü g y v é d e 
szólalt föl annak megtudására: ha vájjon a' Luther 
neve alá n incsenek-e ál- irományok to lva? „ O l -
vastassák föl a' k ö n y v e k c z í m e ! " ez m e g is t ö r -
tént. Ekkor az első kérdésre állítólag válaszolt 
Luther, a' másodikra holnapig gondolkozásra időt 
kér t , 's ugyanekkor a' többek közt mondotta: 
„Krisztust én soha nem tagadom meg , mert e m -
lékezem az ö szavaira: A' ki engemet megtaga-
dand az emberek előtt, azt én is megtagadom az 
én mennyei atyám előtt. * * ) A ' fe jde lmek rövid 
tanácskozása u tán , közakarattal megadatott a' 
gondolkozásra kért i d ő , de azon feltétel alatt, 
hogy nem írásban, hanem csak szóval kell nyi lat -
koznia. E közben erösbíté ujolag lelkét Luther 
a' könyörgés által, összeszedte gondolatait, c s e n -
des e lmélkedések közt komoly-hangulatú maradt 
k e d é l y e , 's teljes Istenbe vetett bizodalommal 
mindaddig, míg a' várva várt óra ütött. Kevésse l 
azelőtt, hogy a' hírnök hozzá jött, öt az o r s z á g -
gyűlésbe kisérendö, az asztalon fekvő bibliához 
lépett, balkezével erre támaszkodva, jobbját p e -
dig az ég fe l é emelve , hitéről szabadelmü vallást 
tön, 's az evangyél iomhoz tántorílhallan r a g a s z -

• ) Mát. 10, 1 8 - 2 0 . 
I **) Luk. 12, 9. 



kodást fogadott. Ekkor követé a' hírnököt a" t e -
remig, de a' hol néhány órát várakoznia kellett, 
míg bebocsáttatást nyert. Estveli 6 órakor végre 
megengedtetett a' bemenetel. A* trieri vál. f e j e -
delem kanczellárja ismételte azonnal a' tegnapi 
kérdést és feleletet kivánt. Erre Luther egész 
alázattal, de a'mellett szabadelmüleg tartott hosz-
szu beszédet német nyelven , meliyet a* császár 
kívánatára deákul is ismételt, 's mellyben három-
félekép különböztette meg irományait. Némellyek 
ezek közöl — mondá ö — ollyanok, mellyek a' 
ker. hitről és erkölcsről keresztyén szellemben 
tanítanak, — ezeket vissza nem húzhatja; mások-
ban a' pápai hatalom és pápákhoz ragaszkodók 
ellen nyilatkozott, — ezeket sem húzhatja v i sz -
s z a ; mások végre néhány magán-személyek e l -
len íratvák, kik a'pápai széket oltalmazták, és 
ezeket sem vonhatja vissza 's a' t. Azonban ha 
ő az okosság - vagy sz.-Írásból meggyözettetik 
arról, hogy tévelygésben van: azonnal kész min-
den irományait a' tűzbe vetni. Midőn itt még to -
vább akarná folytatni beszédét, — a' kanczellár, 
szavába vágott, emlékeztetve, hogy itt nincs h e -
lye tudós vitáknak, hanem csak e' kérdésre k í -
vántatik világos felelet: ha visszavonja-e vagy 
nem — Írásait ? Ekkor egészen fellelkesülten f e -
lelte az egyszerű ember ama feledhetlen velős 
szavakat: „Mivelhogy cs. felséged vi lágos e g y -
szerű 's őszinte feleletet kiván: tehát adokollyant, 
mellynek sem szarva, sem foga nem lesz (azaz, 
sem nem döf, sem nem harap, tehát senkit sem 
sért). Ám legyen , hogy ón a' sz . - irás b izony-
ságai, vagy a'józan-ész nyilvános, tiszta és világos 
okai által meggyőzettessem és megczáfoltassam, 
(mert én sem pápának, sem conciliumoknak e g y e -
dül nem hiszek, mivel világos, hogy azok gyakran 
tévelyegtek 's önmagoknak ellenmondottak), és 
így én a' sz . - irás szavaival, ugy, a' minő alakba 
azokat én öltöztettem és idéztem, m e g g y ő z e t v e 
l e v é n , 's mivel lelkemismerete Isten igéje által 
egészen elfoglalva van: sem nem húzhatok vissza 
semmit, sem nem akarok, mivel sem nem tanácsos, 
sem nem bátorságos, valamit a' lélekismeret ellen 
követni el. Itt állok, ón másként nem tehetek. 
Isten, l égy segítségül nekem! Ámen." A' n a g y -
szerű, Luthernek eme rendületlen magaviselete 
közönségesen mély benyomást tön, mert egy 
lenézett barát szájából, koronás fők e lőt t , épen 
nem vártak sokan illy beszédet. Sokan a' j e l en -
levők, söt a' pápához szítok közöl is tetszéssel in-
tegettek a' hajthatlan, érczjellemü embernek , 's 
maga a' császár nem állhatta m e g , hogy í g y ne 
nyilatkozzék: „Valóban, ez a1 barát bátor és derült 
lélekkel b í r !" Eck János a' kancellár — nem 
ügyelve Luther merész beszédére, — illy e l l enve-
téseket tett: „ T e szerénytelen feleletet adtál, m i -
vel a' conciliumokat kárhoztattad 's az egyház 
gondolkozásának ellenmondottál, felelj egyszerűn 
és röviden: „nem v a g y igen"! — ha semmit nem 

akarsz visszavonni, ő cs. f e l s é g e , a' fejedelmek 
és rendek azonnal tanácskoznak, mit legyenek 
illy eretnekkel teendők." Luther viszonzá: „ U g y 
segéljen engemet Isten! én semmit vissza nem 
vonhatok. Vajha a* császár, e ' fiatal nemes vér , 
annyira el ne csábíttatnék, hogy az e v a n g y é l i -
omtól elszakadván, emberi találmányoknak h ó -
doljon." 

Luther ekkor a' gyűlésből elbocsáttatott, 's 
derült lélekkel szállására ment, hol Spalatinnak 
így nyilatkozott: „Habár ezer fejem volna is, mind 
elhagynám inkább vágatn i , semmint Írásaimat 
visszahúzzam. Bölcs Fridrik pedig örtllt, hogy 
Luther beszéde olly közönséges benyomást tett, 
's még akkor es tve így szólt szobájában Spalatin-
hoz: „ O h ! mi szépen beszélt Márton atya, a ' c s á -
szár és az ország előtt! ő bátor, felette is bátor 
volt ." Még kísértették Luthert, e g y e s b e s z é l g e -
tésekkel oda birni, hogy visszahúzzon — de k ő -
szirti állhatatosságán minden kísérletek hajótörést 
szenvedtek, 's több ízben lehetett tőle hallani: „ H a 
ember éktől vagyon é1 tanács, semmivé leszen, — ha 
pedig Istentől vagyon, ti föl nem bonthatjátok. *) 
Luther ezentúl néhány tekintélyes emberek l á t o -
gatását fogadta még e l , kik őt, a' hit-bajnokot, 
személyesen ismerni k ívánván , irántai t i szte-
letűket tanúsították. Többek közt meglátogatta öt 
az öreg braunschweigi herczeg Érik is, és mind-
járt a' második kihallgatás után frisitö italul 
e g y ezüst kanna finom sert küldött. Luther k é r -
dezé: mellyik fejdelem vala olly k e g y e s , hogy 6 
róla megemlékezék, 's midőn az ajándék adóját 
megnevezték 's mondák, hogy azelőtt a' herczeg 
maga szokott azon kannából inni: ekkor Luther 
is ivott annak egészségeért , mondván: „Miként 
ma én rólam Érik herczeg megemlékezet t : ugy 
emlékezzék meg ö róla is a' mi Urunk Jézus az 
ö v é g s ő harczában!" És a' herczeg csakugyan 
édes örömmel emlékezék e' szavakra halála 
óráján. 

A' császár azonban, kinek politikai viszonyai 
miatt, sem a' pápával , sem Némethon katholikus 
fejdeímeivel nem lehetett meghasonlani, igen 
m e g v o l t szorulva. D e azért részéről kinyilatkoz-
tatta az egybegyűlt fejdelmek előtt: „Ö el van 
határozva minden országit, barátit, testét, vérét , 
életét föláldozni , csakhogy e' gonosz vállalat 
tovább ne terjedjen, minthogy különben az, neki 
és a' német nemzetnek örök gyalázatára válnék. 
Eldődei mindnyájan az utolsó perczig hívei v a l á -
nak a' katholika egyháznak,— azok ö neki a' ka-
tholika tant és egyház-alkotmányt mintegy örökül 
hagyták , — mellyben ő eddig é l t , 's ezentúl is 
meghalni kiván 's tb." Hogy ellenben a'szász vál. 
fejdelmet szintén m e g ne bántsa, Luthernek még 
21 napi Védelmet ígért , 's midőn arra akarták 
bírni, hogy adott szava e l l en , az annak ígért 

*) CmI. 5, $8—39. 



biztos kíséretet tagadja m e g : nyíltan azt fe le l te : 
„Ha az egész vi lág hazudik is, de a' császárnak 
szavát kell tartani." Már elébb jóval kijelentette: 
„ Ö nem fog, mint Zs igmond, szaváért pirulni."— 
Luther elutazott Wormatiából , april 2 6 - á n 1 5 2 1 . 
— a' császári hírnök é s baráti kíséretében. W e t -
terauban esö Friedbergbe ért april 2 8 - k á n , h o n -
nan a1 csász. hírnököt visszaküldötte, minthogy 
Hassiában már nem fél semmi utána vetett lesek-
től ; ugyanezen hírnöknek egyszersmind kétféle 
irományt adott k e z é b e , azonegy tartalmút, de a' 
mel lyek közöl egyik a' császárhoz, másik az or-
s z á g rendeihez vala intézve . A ' biztos kíséretet 
m e g k ö s z ö n v e , ismételte röviden a' Wormsban 
történteket , 's hozzácsatolta további oltalomért 
e sedezésé t , e g y többé nem az ö személyének , de 
Némethon, söt az ö s szes keresztyénség k ö z ü g y é -
nek el lenségei ellen. Egyszersmind megígérte azt 
is, hogy ö k é s z magáért felelni, valahol i gazságos 
é s méltányos bírákra találand, kik öt a' s z . - i r á s -
tól eltérni nem erötetik. 

Haza-menet el volt ugyan neki tiltva a' s z . -
szónoklás , de e' tilalomnak engedni lehetlen volt, — 
a' benne élö isteni eredetű szellem nem engedett 
semmi megszorítást 's a' szószékbe föllépett Als-
feld- és Hersfeld-ben és másutt, — hol mindenütt 
kitünö tisztelet-jelei vei fogadtatva, sok lelkeket 
nyert m e g az evangyé l iom szerint megújított 
egyháznak. 

A' császári száműző parancs, v a g y az ú g y n e -
vezet t wormsi edictum. nyomban követte azonban 
Luthert, 's az által a' törvény oltalma testétől 's 
életétől megtagadtatott, az általa hirdetett tan ördög 
tanának — maga pedig a' legátkozottabb ere tnek-
é s gonosztevőnek neveztetett , ki az övében minden 
eretnekséget egyesí tett . Az o r s z á g - v é g z é s , melly 
e l lene 2 6 - d i k májusban, midőn már a ' rendek 
közöl sokan elutaztak, hozatott é s hirdettetett ki, 
i g y hangzik: „Mivel Luther e g é s z e n megátalkod-
va , nyilvánságos ere tnek-vé l eményhez konokul 
ragaszkodik — annyira, hogy öt eszelősnek 's a' 
rosz lelkektől megszállottnak kell tartani: ezért az 
egyháztól elkülönzött tagnak nyilvánítjuk, 's akar-
juk, hogy az emberi alakba öltözött ördögöt ( L u -
thert) senki házába v a g y udvarába be ne f o -
gadja , neki enni v a g y inni ne adjon, hanem ha 
valaki teheti, fogja m e g öt, és hozzánk (a ' c sá -
szárhoz ) küldje el — 's követőivel hasonló tör-
ténjék, — azoknak javait kiki saját hasznára sza-
badon elfoglalhatja, senkinek nem levén terhes 
büntetés alatt szabad az ö könyveit nyomatni, 
v a g y megvenn i , hanem azoknak mételyes tar-
talmuk miatt meg kel l égettetniök." 

T ó t h M i h á l y . 

Soproni alsó egyházmegyei gyűlés* 
Tartaték ez a' mult nyárutó 5 - é n , tek. a l s ó -

káldi Káldy József alispán és e gyház megye i f e l -
ügye lő úr lakhelyén 's költségén, Tompaházán. 
Felötlő volt itt is az , a* miről e' lapokban ol ly 
gyakran emeltetett panasz, t.i. h o g y kilencz e g y -
házból csak n é g y le lkész volt je len. A' g y ű l é s 
tárgyai közöl a' fontosabbak e z e k : 

1 ) Pártoljuk és előmozdítjuk nemcsak az e g y -
házkerületben felállíttatni szándéklott prot. g y á m -
intézetet; hanem az egyházmegyénk által t e r v e -
zett 's ugyanennek kebelében alapítandó h a s o n -
nemü intézetet i s , mellyekhez a' pénz-járulékok 
már évenként be is adatnak. 

2 ) Megujíttatott az egyházker . j e g y z ő k ö n y v 
elkészítésének szorgalmazása, pontosabb k ö r ö z -
tethetés végett , annyival inkább, minthogy a' 
mult évit máig sem kaptuk, holott a' gyűlésnek 
már e g y é v e nettó elmúlt. 

3 ) E g y h á z m e g y é n k á mult évben e g y iskolai 
tanrendszer kidolgozását tervezé iskoláink s z á -
mára. E ' munka e g y választmányra bízatván, e l -
készítők a' vé leményt 's e' gyűlésre beadtuk $ 
melly munkálat gyü lés i l eg tárgyaltatván, igen c s e -
kély módosítással elfogadtatott, é s az e g y h á z k e -
rületi gyűlésnek ajánltatni rendeltetett. 

4 ) Beadattak az isk. vizsgálatokróli hivatalos 
jelentések. Ennek nyomában nt. esperes úr j e l en -
té, hogy a' lefolyt iskolai évben , az e g é s z e s p e -
r e s s é g iskoláiban, ö s z v e s e n tizenhárom iskolában, 
mel lyek közöl ki lencz anya , n é g y pedig fiók— 
egyházbel i , — 8 7 4 gyermek tanult, 's a ' k ö z v i z s -
gálat előtt kimaradottak száma 2 1 4 . 

5 ) A z esperesség i pénztárnoki számadás, a' 
megbízott s z á m v e v ő által megvizsgáltan, a' g y ű -
lésnek bemutattatván, az he lyesnek találtatott; 
mirenézve a' pénztárnok az ez évröli számadás 
terhe alól feloldoztaték. 

b) A'mult 1 8 4 4 - i k évi pesti e g y e t e m e s g y ű -
lés j e g y z ö k ö n y v é n e k 1 0 - i k pontjában, a tiszai 
kerület részéről indítványoztatván, hogy jelen 
nyomasztó helyzetünkben, midőn a'vallásos vi-
szályok és bajok nagyon meggyültek fölöttünk 's 
folyvást aggodalomban tartják sziveinket, — azok 
némi enyhítésére, egyszersmind buzdításul cü fér-
fias kitürésre 's polgári kötelességeink teljesíté-
sére, tartassék évenként egy protestáns könyör-
gési ünnep, mellyet mindkét ev hitsorsosok buzgó 
könyörgésekkel's szent emlékbeszédek tartásával 
az egész országban ugyanazon egy vasárnapon 
ülnének meg, — e g y h á z m e g y é n k a' tervezett 's 
évenként tartandó protestáns könyörgés i ünnepet 
•semmi szín alatt nem pártolja, szilárdul bizván az 
isteni kegyes gondvise lésben, mel ly valamint e d -
dig, ugy a' vége t l en öröklétig is hatalmas v é d k a -
rokkal födözendi vallásunkat, sajáta levén az a' 
n a g y Istennek, kinek beszédi soha el nem múl-
nak, bár ég és föld elmúljanak is. Jelen hitbajno-
kunk d iada léneke : „Erős várunk nekünk az 



ten" — soha nem hagyandja egyházmegyénk 
rendeit ol ly kishitűségre gyarlani , hogy isteni 
vallásunk elnyomatásától félni okunk vo lna ; honi 
törvények, k e g y e s királyaink esküi, a 'protestán-
sok polgári é s erkölcsi erénye i , a' szelídebb e m -
beriség érzetire hajló fejlődés és a' naponként 
szebb fényre derülni látható felvi lágosodás — 
mindannyi megannyi garantiák és védfalak l e -
v é n , mellyek minket az ábrándozott elnyomatás 
ellen hatályosan biztosítanak. — De az indítvá-
nyozott ünnep egyébiránt is a' legvastagabb pu-
seyismushoz láttatván szítani , — miszerint illy 
czélu könyörgéseket a' római curia is csak most 
nein régiben is rendelt , — egyházmegyénk kül-
dendő követei , a ' legközelebb tartandó egyh.kerü-
leti gyűlésen, az ajánlott ünnepnek ünnepélyesen 
's hatályosan ellenemondani teljesen felhatalmaz-
tatnak. 

K i s s S á m u e l . 

Észrevételek génié t János itr kép-
viseleti nézeteire. 

Én a1 prot. egyház életerének tartván a ' k é p -
viseletet, mellyet organismusában az e v a n g y é l i -
omból öröklött: nem tudom, csodálkozzam-e , 
v a g y bánkódjam, midőn azokat tapasztalom l e g -
inkább az ellen működni, kik az Úr szőlőjében 
munkásokul hívattattak? Igy meglepetve érezém 
magamat N — J — n a k , e'Lapok folyó év i 18. 19 . 
számaiban közlött, ha tás t - igény lö , 's í g y izgató 
czikke által, mellyben a" papi tekintély, 's pro-
testantismus bajnokául lépvén f e l , azt a' k é p -
viselet megdögönyözése által véli fentarthatónak, 
e' mellett e g y kis leczkét is adván a' dunántúli 
kerületi g y ű l é s n e k , miként kelljen eljárnia tör-
vényhozói tisztében. 

A' palotai választmány munkálatának minden 
pontját — noha annak tagja valék — én sem 
vallom; mert vannak abban sok fonákságok, m e l y -
lyek ellen én küzdöttem is: de e g y ember nem 
határoz, 's a' papok lőtték ott is a' legnagyobb 
bakokat; a' mi azonban annak lényegét teszi, a* 
képviseletet , életkérdésnek tartom, 's ha e g y h á -
zunk anyagi és szel lemi felvirágzását nemcsak 
s z ó v a l , de testtel és lélekkel is óhajtjuk: azt 
elébb-utóbb akarnunk kell. 

Mind a' mellett hogy a' jövő kerületi g y ű l é -
sen a1 tervezett képviselet megbukandik, - - ahoz 
nem kell nagy jóslói t e h e t s é g , kivált annak, 
ki egykissé f igyelmez a' körülményekre, 's nem 
é l , mint n é m e l l y e k , optimismusban ez ügyre 
n é z v e , kik ennek rovására már előre t e r v e z -
getnek , 's a' választmányi munkálat kinövései 
ellen szent hévvel tiirköznek, holott alig lesz e' 
tekintetben kivel birkózniok; — de korántse 
tulajdonítsa N — J — e'heroikus csapást czikke 
f e g y v e r é n e k : hanem annak , hogy önzés t , é r -
deket, e l fogul tságot , bal i té letet , népünkben is 

meggyökerezett magyar aristokratikus szel lemet 
támadott m e g , ' s minden nagyszerű eszme i l l y e k -
kel ta lá lkozván, nem csoda , ha nehezen t e -
nyész ik . 

Én legalább e g y - e g y czikkben annyi avatat-
lanságot , e l lenmondást , dissimile s imilé-t alig 
találtam, mint ebben, 's akaratlanul is azon s z e -
rencsétlen küzdelme jutott szerzőnek eszembe, 
mellyel a' b. e . tudományos gyűjteményben, He-
gel 's tulajdonkép Tarczy el len harczolván, azt 
akarta kivíni , hogy az észtant kifejlődése v é g é n 
meghatározni, v a g y más szavakkal , az almafát 
gyümölcséről megismerni 's megnevezn i nem 
lehet, holott irva van a' bö lcseség könyvében: 
„Gyümölcséről ismeritek meg a' fát." 

A z ember, ha valamivel tisztában nincs, igen 
hamar összezavarja a' szerepeket , és sem maga, 
sem más nem tudja aztán e lvégre még is, mit akar. 
A' tudós értekező úr presbyteri alkotmánynyal 
bíró egyházunk főalkatrészének vallja a' k é p v i -
seletet , 's a1 most fenálló képviseleti határt, ha 
s z ü k s é g e s , újra hányatni, szélesíttetni, m a g a s z -
bíttatni is kívánja, 's végül m é g is catói k o m o l y -
sággal nyomja okoskodása után az elhatárzó p o n -
tot: „Csak maradjon hát meg a' régi határ," és e* 
határ szándéklott kijavítására, mint valami ere t -
nekségre , rádörgi a' tridenti g y ű l é s „anathema 
sit" szokott formuláját. És ez a' mély logika! De 
nézzük, mit akarnak e' részben az újítók, mit akar 
a' kerületi g y ű l é s , és mit akarnak a' conservati -
vek ? hogy kitűnjék, mellyiktől lehet inkább f é l -
teni a' protestantismust. 

Mind az újítók, mind a' conservativek szájá-
ban köz a' panasz, miszerint „ á protestantismust 
eddig is a' sok igazgatási rendetlenség tette kel-
lemetlenné, a' külső fogyatkozások szállították 
alá belbecsében." — A ' conservativek az eddigi 
batárt tovább is megakarják tartani, 's így rendet -
lenkedni, — az újítók pedig igazgatásunkat r e n -
dezni , 's így a' rendetlenséget megszüntetni t ö -
rekszenek. Mind az újítók, mind a' conservativek 
egyház i igazgalásunk hibáit az e. végrehajtó-ha-
talom erőtlenségének, törvényeink ingatagságának, 
's más egyéb institutióink 's szokásaink ferdeségé-
nek rójják fel; 's a' conservativek ezután is erötlen-
kedni szeretnek, — az újítók pedig, tudván, hogy 
rosz gyeplővel a' legerősebb ember sem tartja 
meg a' jó kocsi elébe fogott szilaj lovat, mert á 
gyeplő elszakad,—jó gyeplőt kívánnak. A ' c o n s e r -
vat ivek igazgatást akarnak megtartani, melly, e l -
nye lvén már a' képviseletet , önkénykedő cons is -
toriummá fajult, — 's az egyházaknak nem h a g y -
ván egyebet hókus-pókusféle szavazati jogná l , 
azokat minden egyházi rendeletek iránt c s ö k ö -
nösségre hajtá; v a g y legfölebb is kasztok táborát 
szeretnének tekintély v é g e t t felállítani, mi hasonló 
eredményre vezet: az újítók pedig, mélyen érez-
v e amaz elvet , miként a' törvénynek é l n i , 's í g y 
kelni kell, az egyház életéből akarják azt a' k é p -



viselet kiterjesztése által kiszivárogtatni, 's így 
egyházi kormányzatunk alapját kősziklára tenni. 
É s most kérdem: Mellyik már ezek közöl a* pro-
testantismust megdöntő vé lemény ? A z - e , melly 
a* részvé t , a' közérdek elfojtása által eddig min-
den nemesebb törekvésinkben megakaszta, 's csak 
fejet lenséget , egyenet l ensége t , erőt lenséget , *s 
í g y egyházi életünkben csak tespedést szült? vagy 
mel ly , kezdve e g y e s egyházainkon, fel a* l e g -
f e l s ő kormányzó-testületünkig mindenütt igazi 
képviseletet óhajt, ugy , hogy ne legyen egyhá-
zunknak egyetlen e g y tagja, melly közvetlen, 
v a g y közvetve mindenütt ne képvisel tessék, 's 
befolyhatása által egyházi dolgaink iránti rész -
vétre föl ne hivassék ? 

Most miként ál lunk? E g y e s egyházban, hol 
képviselő presbyterium van is , kevés kivétellel, 
az, időről időre maga egészíti ki magát a' nélkül, 
h o g y annak csak választásába is az egyház teher-
hordó tagjai befolyhatnának, 's mond aztán, hogy 
ez képviselő testület, — követelj a' néptől iránta 
tiszteletet, bizodalmat, 's rendeletei iránt engedel-
mességet ! Ez oka aztán, h o g y érdek hiánya 
miatt hiányzik a' részvét , 's olly nehéz a' népnél 
minden üdvös egyházi intézkedés kivitele. E l l en-
ben válaszszon csak a' nép bizonyos időben v á l -
toztatható képviselő-testületet , 's í gy folyjon be 
mindenik tag közvetve , de folyjon be minél több 
közvet len is az egyh. dolgainak intézésébe: jobban 
fogja érteni azokat, érdek költetik föl benne azok 
iránt, melly önkényt részvétet szül ,—nagyobb lesz 
választott képviselői iránt a' bizodalom, tisztelet, 
engedelemesség, 's í g y kevesebb az akadály, n a -
gyobb az előmenetel is , —jobban fog egyházához 
ragaszkodni, még vallásosabb is lesz . Minden em-
ber legjobban tudja a' maga dolgait, 's különösen 
nálunk protestánsoknál kell, hogy tudja, hogy j ó -
zanon vezethesse, v a g y legalább tudatlanságával 
előmenetelökben ne gátolja, söt részvétével elö is 
segítse . Ignoti nulla cupido, mit országosan így 
tettek ki: Kinek miben érdeke nincs, az iránt 
részvéte sem lehet. Vegyünk magunknak tanú-
ságot csak magunkról, mostani presbyteriumunk-
ból is. Mennyit fáradnak ezek sokszor az egyház 
körül jó akaratból, midőn az egyház több tagjai 
hidegek, részvétlenek ! Miért ? mert amazok an-
nak dolgaiba avatottabbak, és í g y érdeklettebbek 
is. Menjünk most tovább. Az illy állítólagos kép-
viselö-presbyterium választja az e.megyei t iszt-
viselőket , 's alakít esperes, gondnok 'sa't. e g y -
házkormányzó-testületet. Mond azután ezt is az 
egyházmegye képvise lő- tes tületének, s várd, 
h o g y az egyházak iránta bizodalommal, illő t isz-
telettel 's kellő engedelmességgel viseltetnek, 
kivált ha még működései közben a' nyilvánosság 
elöl el is zárja magát, mint a' mire vetemedett már 
több illy testület, míg a'felébredt szellem a1 titkok 
zárait le nem veré . A ' papság, igaz , már legtöbb 
helyütt jelenlétével őrt áll annak intézkedései f e -

lett: de lényegében a' dolog m é g nem változott, 
az egyházak bizodalma, tisztelete 's engedelmes-
s é g e iránta nem növekedett; söt mióta ama n e -
veze te s ü g y , az ezüst fizetés ügye , nála nélkül*, 
vitattatik, csökkent, 's általában őket kizáró, r ó -
luk nélkülök halárzó, 's tán kárukra gyűlésező 
papi testületnek tartják, hol azon kivül, hogy ök 
fedezik a1 költséget, nekik kell mindig a' rövi-
debbet húzni. Innen v a n , hogy midőn va lamel ly 
egyháznak ügye van, ez e .megye i gyűlésen v é g -
z e n d ő , a' bizodalmatlanság 3 0 , 4 0 képviselőt 
csődít be, kik a' tanácskozó-testületnek nem e g y -
szer csak kellemetlenséget okoznak. Lenne csak 
minden egyház e g y , a' fölebb előadott képvi -
selő-testület által választott követe, és le lkésze 
által k é p v i s e l v e , 's időről időre több illy e g y -
háztagok ismerkednének meg az egyházmegye 
dolgaival, intézkedéseivel 's a" lelkészek b u z g ó -
ságával (magában értetődvén, hogy a' melly 
egyház lelkészét megbízná, teljesen képv i se l -
v e l e n n e ) : bizony itt is jobban mennének do l -
gaink , nem gyanusíttatnánk, 's evangyéliomi 
szellemmel tanácskozva, nagyobbszerüt műve l -
hetnénk. 

A ' kerületi gyűlés — az elnökök- 's j e g y -
zőket k ivéve , kik egyházak szavazatával vá lasz -
tatnak — valóságos satyrája a' képviseletnek. 
Esperesek é s gondnokok jelennek meg a' nélkül, 
hogy küldetnének 's utasíttatnának ; 's néhol még 
az esperes visz magával egyházmegyei képv i se -
lőül a' megye tudta 's akarata nélkül, de azért a' 
közpénztár rovására, e g y papi e g y é n t , ' s ezek in -
tézik ott az egyházak nevében az elnökileg k ine-
vezett papi és világi ülnökökkel a' kerület dolgait, 
's mivel itt sincsenek képviselők, kik az egyházak 
által erre megbízattak volna: mi csoda, ha a' kerület 
rendeletei illő tisztelettel nem vétetnek, még k e -
vésbbé teljesíttetnek! És ez anomal-állás volt oka 
azon küzdelemnek, melly a' kerület állítólagos 
képviselői 's ülnökei közt néhány évve l ezelőtt 
keletkezett, egyik rész sem akarván a' másiknak 
ügyeket-döntö jogát megismerni , mígnem az 
1843-d ik i komáromi kerületi gyűlésen a' barsi 
esperesség a' képviseletet , annak kiterjesztését 
és megszilárdítását, mint kormányzati bajaink 
gyógyszerét , indítványozván, az részben tüstént 
határozatba is ment , — 's a' következő tatai 
gyűlésen ennek további kifejtésére választmány 
neveztetett, mellynek munkálata a' palotai gyűlés 
által egyházainkkal vélemény-adás végett közöl -
tetett. Hogy ez intézkedést nem a' kerületi g y ű -
l é s , de az egyházmegyék szükségesíték — 's 
egyébiránt is mi a1 kerületi vagy i s inkább m i -
nek kellene l enni , mint az e .megyéket képviselő 
testületnek, mint az egyházmegyei gyűlés is mi 
lehetne más, mint a' kebelbeli egyházakat képv i -
selő testület — mutatják azon leve lezések, m e l y -
lyek a* kerületi ülnökség ügyében épen azelőtt 
keletkeztek, mi nyilván mutatja, hogy az nem az 



egyházmegyék akarata nélkül történt, csakhogy 
eddig még az e .megye alatt nem az összes pap-
ság és egyházak képviselő-testületét lehetett 's 
kellett érteni, hanem azon néhány egyének Ösz-
szegét , kik rólunk nélkülünk mindent határoztak, 
de a' kiknek határozataikat, mivelhogy rólunk 
nélkülünk határoztak, mí igen gyakran, kivált ha 
nem tetszettek, szépen ignoráltuk. 

Van ugyan a* kerületi gyűlésnek képviseletet 
illető határozatában ollyan is, mi idöelöttinek lát-
szik , mint p. o. a' kerületi gyűlésre egyházak 
szavazat-többségével küldendő e .megyei követek 
elrendelése , *s az egyházmegyei képviselő k ö z -
gyűlések tarthatása; de nem ép olly időtlen s z ü -
lött, hogy értekező a' medve-kölykezésröli i s m e -
retes mesét méltán reá illeszthette, hanemha annyi -
ban, mennyiben a' tervezett képviselet egyéb részei 
is ( h o g y már a' nem igen díszes metaphorát a l -
legorisáljuk) kinyalattassanak, azaz, kifejtessenek, 
mit már a* legalább megengedve elfogadott igen 
hasznos részeknek kifejlése szükségesít; 's ez tör-
vényhozói téren nem mindig rosz tactika, mire 
legközelebbi időkben a'politikai téren is nem e g y 
példával szolgálhatnánk, ha kivált e ' v é g z é s e k 
keletkeztének történetén is értekező egykissé 
észtanilag elmélkedni nem sajnálna, ha már tör -
vényhozói bölcs tapintatával, mint kerületi ülnök, 
a' kerületi gyűlést nem szerencsésíté. Ne marad-
jon meg egyéb ez intézkedésből, mint az, hogy az 
e .megyék egyházak szavazata által választott k ö -
veteket is küldenek kerületi gyűléseinkre, már ez is 
nyereség , 'saz illyek bátran szemökbe nézhetnek 
azoknak, kik csak önmaguk, v a g y legfölebb a* 
megyei néhány egyénből álló testületnek k é p v i -
lői leendnek, 's bár nem egész joggal , de még is 
jogosabban nyilatkozhatnak a' megye nevében, 
mint amazok. Jóllehet, ha rendeztetnék képvise -
letileg az egész : én inkább az e .megyei képviselő 
gyűlésen választatnék követet , utasíttatnám, 's 
vennék tőle számot , mint í g y ; mert ez uton 
választatikugyan, de nem utasíttathatik,'s eljárá-
sa számon nem kérethetik; — de ez is jobb, mint 
a ' semmi ,— ez is megtermi utóbb közhasznú g y ü -
mölcsét. — A' képviselő egyházmegyei g y ű l é s -
nek, kivált a' vélemények központosítása iránt, a' 
palotai gyüléseni megrendelése sem volt — é r -
tekező urnák meggyőződése szerint i s , ki e l -
lene ott fel nem szólalt — he ly - és czélszeriit-
len ; mert azon kivül , hogy a' vélemények az 
egyházakéi , azok közöl, kiket ön félt a' szerinte 
új képviselettől, én pedig a' régitől, ha a' k é p v i -
selők jelen vannak a1 gyű lé sen , nálunk sokan 
nem vetemednek arra, min, ha kitálalnám, ön is 
megundorodnék az illy tekintélyszerzéstöl. 

( V é g e következik). 
N a g y J á n o s , 

nagy-sal lói lelkész. 

I § k o 1 a-u g yi 
Három Indítvány liltsorsoslmlioz 

és másokhoz. 
Régen nyomja néhány szó súlya keblemet, 

a* millyen súlyos ez nekem: lehet, olly v isszatet -
sző és tőlem váratlan leend ez némellyeknek. Ki 
az a' népnevelést szivén viselő, kinek lelke nem 
örülne *s magasztos hálával nem telnék el a1 f e n -
séges kormány lelkes gondoskodása iránt, midőn 
hírlapokból olvassa, hogy az öt királyi mes ter -
képző intézet oktatói szünidőben, kormány-köl t -
ségen, a' külföldi, jelesül a' bajorhoni képzintéze-
teket látogatják azért, hogy onnan nevelői é s ok-
tatói ügyesebb tapintattal térjenek vissza *s gaz-* 
dagítsák intézeteiket? Ki az az i sko la -ügygye l 
foglalatoskodó, ki mély tiszteletre nem buzdulna 
egy olly jeles föfölügyelö iránt, mint gr. Zay ő mél -
tósága, ki a' kormánya alatti iskolák oktatóit min-
den évben ősi lakába híjjá meg, azért , hogy as 
iskolák létegébe vágó hiányok az oktatók által gya -
korlatilag kiszemeltetvén, előterjesztessenek 's 
orvoslásuk iránt czélszerü intézkedések é s rend-
szabályok hozattassanak javaslatba? De ki az as 
iskolát szivén viselő, ki a' rokon evangelicus ok-
tatók évenkénti önkénytes összejövetelüket is 
szívből nem méltányolná, csak egy kis kirán-
dulás , csak személyes ismerkedés tekinteté-
ből i s? annyival inkább, ha azon gyakorlati e s z -
mecseréket gondolára veszi , mellyek illyen helyt 
történvén, egymástól átvétetnek, a' különböző 
helyzetű iskolákban foganíttatnak, és a' k ö v e t k e -
ző évben foganitásuk v a g y nem foganíthatásuk 
felöl ismét tudósitások terjesztetnek elé. Ugyan 
mi történik mindezek iránt nálunk evang.refor-
matusoknál ? Rövid a' felelet: Vagy épen semmi, 
vagy alig valami. Nálunk mesterképző-intézetek, 
ezek a' népnevelésnek veteménykertjei, szorosan 
véve , nincsenek, és ezen hiány evangelicus roko-
ninkkal is közös, mert a' nyíregyházi mesterkép-
zö-intézet még csak születésben van. É s miért 
nem birunk mi ezen alapintézetekkel? mert s z e -
gények vagyunk és a* mellett álfogalmunk levén 
az iskolákról, sokat akarunk ölelni, mindig na-
gyobb és több nevelő-intézeteket akarunk, - az 
alapot vagy elmulasztjuk, vagy összezavarjuk a' 
derékkal és a' csúcscsal, a' szegénységet fedezni 
akaró kéregetésen — hogy ugy szóljak — v e s z e -
kedünk, egymás intézetének ásunk alá. Ki nem 
ismeri a'pápai iskola mult és jelen sorsát? ki előtt 
ismeretlen a' kecskeméti és nagy-körösi iskolák 
viszonya ? Szegények vagyunk ? ! igen is s z e -
gények ; mert mi most is azt gondoljuk, hogy az 
üldözések korában élünk,—mi a' kormánynak l e g -
bölcsebb intézkedésétől is félünk, igazán sokszor 
méltatlanul gyanúsítunk, —példával szolgálhatnék, 
de tanácskozó teremet mindenben nyilvános térre 
hozni, véteknek tartanám. Mi iskoláink 's e g y h á -
zaink körül az 1 7 9 1 : 26 . törvényczikkben büsz-
kék vagyunk s méltán i s ; mert ez maga nagy 



szellemi kincs, de kevés ám a' szellemi kincs sikere 
szintúgy eré lyes akarat, mint anyagi kincs nélkül, 
mellyet még ott is szeretünk nyirbálni, hol ez e d -
dig — eddigelé ha szűken is — létezett, — e g y e s 
ember szeszélyétől függesztjük föl az iskolák nem 
csak virágzását, de létét is. Én tehát az érintett 
törvényczikkre ugyan támaszkodnám, de azért a1 

kormány befolyását sem ellenzeném, annyival in -
kább, mert azon törvényczikk főfelügyelőül csak-
ugyan a' fenséget teszi, — nemcsak nem e l l enze -
ném, de országgyülési leg sürgetném, hogy, mint 
a' haza törvényszerű polgárai, mindazon nevelés i 
jótéteményekben részesüljünk, mellyeket a' ma-
gyar haza polgárainak nagy r é s z e ténylegesen 
é lvez . É s ez az első indítványom. 

Mi lenne ennek eredménye? Alanyilag n e v e -
lésbeni szellemi e g y s é g , tárgylagosan erösebb 
anyagi állás, 's ezekből eredő iskolák virágzása. 
Ekkor a' tanulmányi és nevelési bizottsághoz k ö -
zölünk is választatnának aránylag egyének, az 
i sko la -ügyet képviselők, — mit én nagy e m b e -
rünk szájából hallottam, - honnan, magunkra 
hagyatva , természetesen, kimaradtunk, így az 
e g é s z országban az el lenzékes nevelésből is v é g r e 
csakugyan egy nevelés fejlenék ki, midőn je len-
l e g a' népnevelés országunkban nem e l l enzé-
kes ugyan hanem szétdarabolt, iránytalan , t a -
lán el lenséges is. És kel l -e arra , hogy csak 
e g y e s család boldogsága eltemettessék, e g y é b , 
mint iránytalan és ferde nevelés a' családi e g y e s 
tagok közt!? Hát e g y ország talpköve hogyan 
lenne e r ő s , ha annak alatta el lenkező népne-
ve lés ármánya bujtogat? — A z elnyomattatástól 
é s üldözéstől már ma nem f é l e k , ha aprólékos 
csatácskák mutatkoznak is; mert a' szellem k o -
runkban sokkal általánosabb, h o g y ugy tegyem 
ki, akár a' tárgylagos, akár az alanyi kötelékek 
közöl sokkal kiszabadultabb, mint akár egyik, akár 
másik túlság felé hajolnék 's mutathatná zsarnoki 
erejét. Hiszem és vallom, hogy én inkább óhaj-
tók e g y uralkodót, mint több apróbb z sar -
nokot. Ha mi az érintett törvényekhez ugyan 
ragaszkodunk, de egyszersmind a' kormány iránt 
bizodalmasakieszünk: képviselt iskola-ügyünk, 
általán véve , virágzó leend, — képz-intézeteink 
lesznek, mi most épen nincs: mert ne altassuk el 
magunkat, a' nevelés és oktatástan bármilly czé l -
szerü tanítása még nem tesz képz-intézetet , ahoz 
több kell, jelesül: a' gyakorlati foganítás v a g y a' 
képzett növendékek alkalmazása; de mi evang. 
reformátusok a' népiskolák tanítását két 's három 
év ig fölváltva, többnyire más pályára készült 
ifjakra bízzuk, kik a' legszentebb czélt mellékes 
czélokhozi eszközül alacsonyítják le, hogy ugy 
tegyem ki, pályájukhozi átmeneti hídul használják. 
I g y állunk mi legszentebb ügyünkkel, az említett 
t.czikkre és szegénység i rendszerünkre támasz-
kodva, — egészen el lenkezőleg állók, ha a' tör-
vényre és az erős kormányra alapítjuk ügyünket. 

Iskola-ügyünkben tétetnek-e folytonos j a v í -
tások? Hibáznám, ha erre általán v é v e tagadóla-
gosan felelnék; mert mind egyes lelkes oktatók 
munkáiból, mind testületek munkálataikból a' s i -
kert láthatni. De itt is hiányzik főiskoláink ö s s z -
hangzata, nem mondom, a' tanulmány-rendszer-
ben vagy a' fenyítékben: de még a' szün-idökben 
is; innen a' mennyi főiskola, annyi separalismus, 
annyi szakadás, mi e lég szomorúan még az é le t -
ben is mutatkozik, nem mondom, ifjaink de, tanult 
férfiaink 's öregeink közt is. És mi ennek ismét 
oka? Nem az,mintha nekünk is a'lelkes gr. Z a y -
hoz hasonló lelkületü egyéneink nem lennének; 
mert a' gr. Telekyek és b. Vayak nagy lelkökröl 
ki nincs m e g g y ő z ő d v e ? : hanem itt is előáll a' mi 
hiányunk két tényezője, mellyek közöl egyik i n -
kább alanyi vagy b e n s ő , a' másik inkább tárgy-
lagos v a g y külső, 's hogy ezek egymásra v i s zo -
nyulásából valódi tényleges hiány áll elő, könnyen 
beláthatni, 's ezen tényezők alanyilag a' négy 
egyházkerület független különállása, miszerint 
ezek az egyetemes gyűlést , az úgynevezett con -
ventet, törvényes testületnek el nem ismerik, vagy 
egyéni 's egyoldalú körülmények közt akarják 
néha elismerni. Hiányunk tárgylagos tényezője 
pedig a' már többször említett szegénységünk, és 
a' szegénységünket fedezni akaró, idejét lejárt 
kéregetési rendszerünk; mert volt és van e g y -
házkerület, melly, hogy ebbeli körét annál-inkább 
szélesíthesse, még felső helyen is kész vala sür-
getni a' rokon szomszéd kerület régi gyepüinek 
főiszaggatását. Én az önálló gondolkozásnak b a -
rátja vagyok , — nevelési nézeteimben is a' lélek 
kifejlésnek mindenütt ezt tettem vég föladatául: de 
nem az olly önállóságot sürgetem, melly másra 
mitsem hallgat, más tanácsát megveti, 's m a g á -
ban dúl; mert hiszen önállóságot képzelni sem 
lehet, ha nincs el lenzék, mi körül az önállóságot 
kivínunk 's kimutatnunk kell. Én autonomiát, ö n -
parancsot 's önuralkodást csak ott gondolok, hol 
ellenzékes vonzalmak vannak, és az erénynyel 
ellenkező kisértetek is hányják csábító cseleiket. 
Legyen bárkinek hosszas és áradozó fogalma a' 
központosításról, enyém, a' kör - és g ö m b - f o g a l -
mából indulva ki, röviden ide megy: hogy a1 s u -
gárok valamint a' központból mennek ki: — ugy a7 

kerületem megfeszülés , hajlás és megtörés után 
csakugyan a' központra tartoznak visszahatni; és 
valamint a' mindenségben egyoldalúlag kiható 
erők visszahatok nélkül létet nem állítanak elő ?s 
minden léteknek ismét e g y központra kell vissza-
hatniok: u g y munkálódó testületek kisebb 's n a -
gyobbkörü központra-sulyulás nélkül egyo lda-
lúak, 's igényelt és vélt önállóságuk mellett is i n -
gók és a' romlás csiráját hordják magukban. T e -
hát második indítványom lenne: hogy a' négy 
egyházkerület válaszszon e g y föfölügyelöt, — az 
egyetemes gyűlés rendeztessék, ismertessék meg 
törvényszerű testületnek; ekkor lesz gr. Zaynk, — 



iskoláinkban és egyházi kormányunkban a' mos -
tani szétszakadás és iránytalanság helyett lesz 
öszhangzatos, irányos egység . Ezen indítványom-
hoz ragasztom még azt is, hogy a' két protestáns 
fél együtt válaszszon ismét egy főfelügyelőt, ren-
dezzen vagy eszközöljön e g y egyetemes prote-
stáns gyűlést. Ennek józan-tapintatu rendszabá-
lyai tehetik le elemeit az ohajtott uniónak, a' pro-
testáns egységnek, mi illy sokféle-ágú és sz íne-
zetű szétdaraboltságunkban, véleményem szerint, 
álomországi szent ohajtat,'s én az unióról irt esz -
méket becsültem ; de minthogy egyetemes f o g a -
lomra egyik sem emelkedett, sikert Ígérnem egyik-
nek sem lehete. 

Oktatói összejövetelünk v a n - e ? Nincs. V é t -
kes volnék, ha főiskoláink némelly oktatóinak é r -
demüket meg nem ismerném, azok iránt méltány-
lásomat nem nyilvánítanám 's másokét irántok nem 
kérném: de azt is szabad kimondanom, hogy ok-
tatóink szelleme nem mind illyen. Az oktatói ö s z -
szejövetel hiányának tényezője is kettő: úgymint, 
alanyilag az iskolák separatismusából fejlő e g y -
oldalú nevelési rendszerünk, miszerint még t a -
nuló-korunkban igen megelégszünk magunkkal 
és közvetlen körüleinkkel, e' miatt kényelmesek 
is vagyunk, még a' kéregető utazásokat is kocsin 
szoktuk tenni. Én minden növendékeimet szün-
idöbeni gyalog-utazásra intem. A' kocsi hirtelen 
szalad, nem engedi a' tárgyakat jól szemlélni; 
pedig ki nem szemlél vagy roszul szemlél: nem 
gondolkozik, vagy roszul gondolkozik az. A' ma-
gunkkal^ körületeinkkeli megelégedést átvisszük 
az életbe, ezért mozdulunk nehezen, ezért nem 
óhajtunk nagyon másokkal összejöni. Tárgylagos 
tényezője összejöveteli hiányunknak, az egész i s -
kola-lényünkben gyökerező szegénység; mert ha 
iskola-alapítványaink szegények: bizony nem lehet 
ott máskép, mint szegényen fizettetnünk. A z o n -
ban ezen két tényezőt legyőznünk, hanem e g é s z -
ben i s , de részint csakugyan hatalmunkban áll. 
Az alanyi igen könnyű, mindössze is az e g y é n i -
ségen felülemelkedő e g y kis gondolkodásban, 
szellemben áll, miszerint átlátjuk, hogy az iskolai 
scparatismus a' mellett, hogy szellemileg káros 
eredményű, egyúttal müveit emberhez illetlen is: 
az oktatói összejöveteleknek pedig, az ott váltan-
dó eszmecseréknek, személyes ismerkedésnek, 
barátságos utazásnak eredményei szellemi b e -
csüek és hasznosok. Illy gondolkodás által az 
alanyi hiány l egyőzve van. A' tárgylagos hiányt 
is legyőzhetjük valahogy. Néhány krajczárunk 
csak akad, — ha kocsink nincs, vegyünk táskát és 
tárczát 's utazzunk, miként ezt a'leghíresebb n é -
metországi oktatók is teszik. Ha tehát az oktatói 
összejövetel hiányának legyőzése magunktól függ 
és nem is olly sokba kerül: harmadik indítvá-
nyom lenne: hogy tartsunk évenként oktatói ö s z -
szejöveteket, de nemcsak elkülönzötten e g y hit-
felekezetét, hanem, minden felekezet-különbség 

nélkül, egyetemest , azután különöst és részlefest, 
ha szükségesnek látandjuk, — é s én, megvallom, 
igen czélszerűnek, gazdálkodási tekintetben is k i -
vihetőbbnek találnám, ha az oktatói összejövetel 
a' magyarországi o r v o s - és természetvizsgálók 
nagy gyűlésével esnék ös sze , mind időre, miud 
helyre, vagy legalább környékre n é z v e ; mert a' 
természettudósok közt úgyis több oktatók v a n -
nak, és az oktatókat a' természettudás érdekieni 
tartozik; mert egyoldalú, eszményi 's csak a' tú l -
világnak tartó nevelési rendszerünket több közt 
épen annak tulajdoníthatjuk, hogy iskoláinkban a' 
természettudományok, a' legközelebbiek és k ö z -
vetlenek, növendékeinktől igen messze vannak, 
holott ev avltj (cpvai) yctQ t.iofiev^xi.vsfjeda xai eopev. 
Én a'jövő évi orvos - és természetvizsgálók nagy 
gyűlésén — ha Isten é l t e t — j e l e n leszek, — jö j -
jünk össze nevelök és oktatók, Eperjesen és Kas-
sán,— magukban több nevelök é s oktatók vannak, 
tartsunk egy kis nevelés i eszmecserét, folytassuk 
a* nevelési társulat munkálódását, teljesen m e g -
vagyok győződve, hogy áldás követendi l egszen-
tebb igyekezetünket. Beh szépen egyítfetnék itt is 
a' nevelési benső a1 természeti külsővel 's hárulna 
el e g y nagy egyoldalúság; mert szép ugyan a' 
természettudós és nagyszerűbb vizsgálása: de 
míg az iskolákban nem tétetik le az alap, addig 
kevés a' siker. 

Szép vagy oh, hon! fér, völgy változnak gazdag öledben, 
Ám! természetföl mind ez Ielfeet'en ajándék, 
Naeygyá csak fiaid szent akaratja tehet = n e v e l é s . 

Ez azon három indítvány, mit én, iszonyú éles 
szúnyogcsipések közt, a' szabadban irtam; nem 
tudom, nem kapok-e élesebb csípéseket: de m i n -
den esetre kérem főleg hitsorsosimat, hogy ezen 
tárgyakat vegyék szívökre 's papíron-kivüli l é t e -
síthetésök iránt adjanak jobb javaslatot. 

Költ Besnyöben, 1 8 4 5 . august. 20-kán. 
W a r g a J á n o s . 

Iftef. faiskolai dolgok. 
Convictus. 

Minthogy a' dunántúli egyházkerület f. é. jun. 
közepén tartott közgyűlése alkalmával egy t. cz . 
úr megfejté már, hogy a' Poenalitas czimü czikk 
nem mást, mint a' pápai főiskolát érdekli i * ) u g y 
hiszem, itt az ideje kijelentenem, hogy igenis a' 
dunántuli egyházker. főiskoláját van szándékom 
vázlatban megismertetni a 'v i lággal ; ezért kezdett 
dolgomat folytatom. 

III. Hogy mi állat l egyen a 'convictus? hiszem 
iránta a* természetbúvárokat nem szükség m e g -

*) Azon jó úr t. i. e" czikkben elöjövő ö n k é n y t e s 
a d ó z t a t á s r a felhozott példát a' nevezett főiskola 
egy tanárára czélzónak mondván , azt rágalmazásnak 
kegyeskedett keresztelni, sőt a' gyűlés egyházi elnöke 
azt jónak látta meg is czáfolni ezen szókkal: „Tehát 
meg van czáfolva." (? II!) Sz. 



kérdenünk, mivel magunk is igen jól tudjuk, hogy 
az a' szörnyek osztályába tartozik. N e m is aka-
rok itt róla átalánosan, csak a' pápai collegiumi 
convictusról szólani. 

Ki Pápán az iskola anyagi jótéteit ( legatio, 
supplicatio) élvezni akarja, az a' boldog-emlékű 
hajdankor e' penészes intézetébe, a" convictusba, 
kénytelen bemenni, hogy ott magának igen erős 
képzeletet szerezzen arról , miként az ütésverés 
dicső mesterségén kivül, m é g mással is szokják a' 
tanulóknak mind szel lemi, mind anyagi életét ölni. 
Pedig nem szükség ám legfölebb öt percznél t o -
vább benéznünk a' piszkos refectorium és quar-
tába, hogy egész a' csömöriéi ig e legendő i sme-
retet szerezhessünk e' gyönyörű intézetről A z 
emberbarát, ki a' tanulót is embernek n é z i , ha 
belép ide, látván a1 hosszú — többnyire terítet-
len, piszkosnál p iszkosabb, soha le nem mosott 
— asztaloknál, hol ü l v e , hol á l lva , roszabbnál 
roszabb, tisztátalan, többnyire rézmérges é t e l e -
ken nyomorgó tanulókat, ruhájukat inpregnálni, 
egészségüket rontani, 's némelly inpertinens ficz-
kók rendetlensége 's gorombasága által boszan-
tatni: elszomorodhatik, meggondolva azt, milly 
behatása lehet ezen piszkos intézetnek a* tanulók 
— mind mostani, mind jövendő , — mind s z e l l e -
mi, mind anyagi — léte lére , kik itt sanyargattat-
nak. Valóban, itt szoknak ifjaink azon gyönyörű 
tisztaságra és ügyességre , mellyel a' vi lág előtt 
annyira felkapnak, hogy szinte alig alkalmasok 
valamire, mihez a1 zsidó nyelven kivül más is 
megkívántatik. 

Hanem nézzük hát, mi anyagi haszon három-
lik a'convictusból iljainkra? Lássuk e lőször is a' 
terheket , mik hozzá kötletvék. 

A1 pápai collegiumi köztartásban 8 0 — 1 1 0 ta-
nuló szokott lenni , 's mindenik fizet havonként 8 
váltó forintot; a' gymnasialis iskolák tanítói, s e -
nior, ellenőr, procurator pedig, amazok rovására, 
fent a' praeceptori szobákban, cum gravitate et 
commode eszik az ingyenkenyeret . A' g y m n a -
siumi szegényebb tanulók is kapnak, ünnepenként 
fizetett csekély díjért, holmi — ételnek igen ba-
josan nevezhető — valamit. — Ezen kivül min-
den convictualista maga szerez széket, mindenféle 
asztali szereket , söt nem ritkán asztalt is maguk 
csináltatnak társaságban.— I . , II. , III. é v e s tanu-
lók f ö z e l é k - s e g é l y s z e d é s r e mennek = a1 köze-
lebbi falukra kirándulnak egyet kurjantani, (!!) a' 
hívek már előre beküldvén a' segélyt a' col legi -
um számára. Gondolni lehet, ezen kirándulás — 
ha e g y kicsit messzebb 's — mint szokott — jó 
zivataros időben történik — kellemetlen, söt költ-
s é g e s is ; ezért erre mindenki pénzbüntetés alatt 
köteleztetik, a helyettes-küldés pedig tiltatik. — 
Őszszel a1 II., III., IV. é v e s e k búza- ' s borsegé ly -
s z e d é s b e tartoznak menni 4 pengöforint büntetés 
alatt maguk költségén, (a' járandó % és V5 e lég 
nem l e v é n ) járván messzeföldekre, faluról falu-

ra, szőlőről sző lőre . — Ezenkívül fizet minden 
convictualista — kinek legatio jut —- minden l e -
gatiójáért fokonként 1 , 2 , 3 húszas legationalis 
taxát, 's minden pátensért 2 váltó garast. Annak 
e l l enére pedig, hogy a' benlakás már megszűnt : 
őrzi a' collegiumot — (vigilál.) Tartozik az 
arra kiszemelt convictualista a1 gymnasialis i s k o -
lákból mellécsapott gyermekeket , mint magányta-
nító, bizonyos kiszabott órák alatt tanítani, ( ! ) ha 
mindjárt arra sem kedve , sem hivatása nincs is, 
— 's í g y mind maga idejét veszt i , mind íanítvá-
nyit rontja. 'S ezért díja ? U g y szólván, semmi: 
minden nem jótétes tanítványától 1 pf. járna, de 
fizetésre azokat senki sem kényszer í t i , — söt 
tudok több e s e t e t , midőn a* magánytanító tanít-
ványainak nem fizetését panaszolván be az i l l e -
tőknek: oda utasíttatott, hogy tartozik őket ingyen 
is tanítani, mert oí collegium jótétei közé tartozik 
ez is. — Az i l lyen jótét, fogalmára nézve , c s a k -
nem ollyan, mint a' benewlum. 

Mindezeken, s a' tán még itt elö nem s z á m -
láltakon kivül, magának kell a1 tanulónak szállást, 
mosást tartania, 's a' rosz convictus hiányait s a -
ját erszényéből pótolnia vagy koplalnia. 

I l l y - 's ennyifélék tehát a' terhek, mellyek a' 
drágalátos convictushoz köttetvék: lássuk most 
már e' jótéteménynek kedvezőbb részét: 

1 ) Minden convictualista — ha jut neki — 
ünnepi követségbe mehet. A' h e l y s é g e k , hová 
mennek, ' /2 — 2 0 mérföldre vannak Pápától, — 
's karácsonkor a' h ideg - , húsvétkor megint h i -
d e g - , vagy n a g y sárban, pünköstkor pedig a' 
rekkenő melegben kénytelenek — ha élni akarnak 
a' jótéttel — sokszor nem a1 legjobb e g é s z s é g e t 
hozva vissza, megjárni az utat. 'S kapnak? 5 — 
5 0 váltó forintot, (de az utóbbit csak e g y e t l e n -
e g y h e l y e n ) , miből sokan — kiket az idő még 
nem tolt fel a' sexenniumig — alig vihetnek haza 
lábbelire valót. A ' szorgalomidöből pedig 3 — 4 
hét oda van visszahozhatlanul minden illy e x p e -
ditio alkalmával, — tehát összesen 9 hót = 2 
hónap. 

2 ) A' praeceptori és juratusi kar az V. , VI. 
é v e s deákokkal öszszel p é n z - s u p p l i c a t i o b a m e n -
nek, a' collegiumnak pénzsegélyt szedendök, mi-
közben maguknak is szerezhetnek e g y kis pénzt 
é s tapasztalást, — ha egyebet nem, legalább azt, 
h o g y a' sok gyaloglásban a' Hortobágyon 's más 
illy lapasztalatdús helyeken, elfárad és szörnyü-
mód elunja magát az ember. 

3 ) Említendők különös k e d v e z é s e k : 1 ) A z 
I — I V . é v e s tanulók % - é t a z V. és VI. évesek 
ét fizetik a' nem-jótétesek tanítás-díjának. 2 ) I s -
tenitisztelet-mulasztásért, nem, mint a'jótétesek, 2 
pengő garasra, hanem csak egy legényre *) bün-
tettetnek, mit azonban 4 p. garassal válthatni meg. 

*) Ez a1 l e g é n y szó még a' XVIll. századból yoló '« 
most is irtózás nélkül használtatik. Sz. 



E g y é b — a' nemjótétesek által viselt terhek-
ben — azokkal egyen lőn vesznek részt. 

Tedd már most, nyájas olvasóm! a' convictus 
jobb é s roszabb felét a' részrehajlatlan bírálat 
mérőserpenyöjébe: meg fogod látni, hogy balfelril 
biczczenik le a' mér leg; hátha még azt m e g m o n -
dom, hogy mennyien lesznek áldozatává ez inté -
zetnek, kivált nyári napokban,— hogy egyszerre 
1 0 — 1 5 - e n feküsznek tőle betegen stb. elhall-
gatván a z , mi ebből következhetik! Ha még ezt 
sem e légled m e g , olly hihetetlen dolgot fogok 
mondani, hogy minden hajadszála feláll olvastára. 
T. i. a' nyári convictus borzasztóságai kiállására 
g y e n g é b b idegzett iek, v a g y a' minden hó elején 
nem fizethetők, a ' s e n i o r előtti hitelhiány miatt 
bent anyagi táplálékot sehogy sem kapók, kény-1 
szerúlvén kimenni városra: a' jótétesekre hozott 
törvény szerint, a' bent nem töltött hónapok tar-
tás-díjában mar asztaltatnak el, supplicatioba is 
tartoznak elmenni; de nem jótéteseknek is tekin-
tetvén, a' tanítás-díjt azokkal egyformán fizetik. 
— E z e n Janus-okat, v a g y Boscokat, kiket e g y 
személyben egyszerre több alakban állít elö a' 
pápai collegiumi convictus mythologiája, b izonyo-
san éhen akarják elveszteni , hogy hírt ne mond-
hassanak a1 convictusról. — Ugyan mi biint kö -
vetnek el szegények azzal, hogy fizetni rögtön 
nem tudván, sem hitelük nem levén, v a g y e g é s z -
ségűket fel nem akarván áldozni: anyagi Iétöket 
minden tekintetben jobb, söt olcsóbb helyen akar-
ják fentartani? Igen, olcsóbb helyen, mert ki v á -
roson fogad szállást, tartást együtt , nem kerül neki 
többe v a g y még annyiba sem, mint ha convictuson 
tengődik. Tudom, hogy ezen képtelen törvény a' 
szeretett convictus fentartására czé loz , mint már 
többször meg volt mondva, midőn egyházker. 
gyűlések alkalmával több tanuló a1 súlyos büntetés 
e lengedéseért folyamodott. Mert u g y mondanak 
ő k : miből élnek azután a? praeeeptorolt 's t. eíf. 
és a• szolgák? — A v v a g y tartozik-e 1 0 0 v a g y 
több e g y é n néhányat ingyen tartani 's mellettök 
nyomorogni , 's i g a z s á g o s - e tölök íIlyet k íván-
nunk ? A' szolgák é le lmezésével pedig csak hall-
gassunk e l , mert nem válik becsületünkre, ha v a -
laki megtekinti tréfábul, hogy mi módon élnek 
s z e g é n y e k . 

Ne gondolja valaki , hogy miket mondtam, 
magam koholmányai 5 mert a tanulóifjúság k ö z -
kívánata is a z , hogy a' convictus, elválasztva a' 
legatiótól, töröltessék el, 's ez iránt a' legközelebb 
mult egyházkerületi közgyűlésre be is adta f o lya -
modványát ; de nagy igaztalanság követtelett el 
rajta, mert nemhogy nem pártoltatott, söt f e lo l -
vasásra sem méltattatott, 's annyi ember kivánata 
szó nélkül dobatott f é l r e , az idö rövidsége * ) 
vettetvén okul ol ly ügy tárgyalására, melly e g é s z 

egyesület jól léte felett határoz, 's mellytöl százak 
e g é s z s é g e é s élete f ü g g ! Valóban, szép részvé t 
mutatkozott ifjaink iránt: mikor ök teljes hittel 
várták igaz kivánatuk atyailag meghallgattatását, 
's remélték teljesülését, milly könnyelmüleg m e l -
lőztettek e l ! — Nem az utósó napra kellett volna 
azt szorítani, hanem mindjárt a'col legiumügy után 
kellett vala tárgyaltatni; de holmi apró-cs iprő —• 
nem annyira k ö z - , mint magán-érdeket l e g y e z ő 
— folyamodványok elöbb-valóknak tekintettek, 
mint e g y e g é s z egylet anyagi jólléte. 

Bizony, ha v é g i g tekintünk a' mult e g y h á z -
ker. gyű lés naplóján, abban semmi e g y é b e r e d -
ményt nem találunk, mint, h o g y : „Komáromba 
jő á' eollegium 

Bátorkodom hát ezennel fölszólítani az e g é s z 
f. t. egyházkerületet , nem mngam, hanem azon 
ifjúság érdekében, mellynek méltányossággal tar-
tozik : ne nézze behunyt szemmel ezen ügyet , 's 
a' convictust — nem figyelve mellékes érdekekre 
— a' legközelebbi gyűlésen törölje e l , mert — 
még egyszer mondom — semmi haszon, söt kár 
háramlik belőle ifjainkra, városon sokkal olcsóbb 
tartást kapván ök, mint a' mennyibe jő a' p i s z -
kos convictus. Ha kivált csakugyan Komáromba 
talál jöni az i skola , — a' convictusnak okvet len 
meg kell szűnnie, mert itt sok tanuló — ha csak 
benn nem lakik a' collegiumban — (mitől 
mentsen meg az I s ten! ) a' szállások drágasága 
miatt annyi köl tséggel sem jöhet ki, mint Pápán, 
ellenkező esetben pedig, ha együtt fogad tartást, 
szállást: szinte annyival beéri, mint ott. 

Lesznek, kik fölszólaíásomat roszalandják, — 
lesznek, kik kinevetik, mint erőtlen rángatódzáso-
kat ,—lesznek, kik benne személyöket akarják látni 
s ér tve : de ez így szokott lenni; velők nem g o n -
dolok : az igazság és az elmellöztetett fo lyamod-
vány sorsa hívott fel köte lességem teljesítésére. 

S z i l á g y i S á n d o r . 

*) Az igaz, már akkor a" delet elhozták, a' Sas -ba kel-
lett menni. Sz. 

B e l f ö l d i k ö z l e m é n y e k : 
Egy pár felebaráti szó Pápa-

Komáromnak, a' főiskola ügyében. 
Csak nem szűnik még most is a' komáromi 's p á -
pai ekklézsia közti vita — mondhatnám — n e v e t -
séges lenni. Bizony, bocsánat, más szóval nem f e -
jezhetem ki magamat, egy ik részről ama szánandó 
rajoskodó és hányiveti öröm, más részről a' siral-
mas, 'sminden kis piszkálásra keserves feljajdulás 
fölött. És — risum teneatis! — mindenik a' k ö z é r -
dek sokszor használt köpenye alól puskázik a1 má-
sikra ; melly köpeny a sok hurczolásban annyira 
elrongyollott m á r , hogy szépen kifittyent alóla a* 
magányérdekek — fekete kabátja. Ugyan miért 
nem valljátok ki nyíltan, hogy a' hasznot szeret i -
tek ? hisz a1 mai haszonleső világban ez őszinte 
nyilatkozatért még bravourt kapnátok; mert azt 

! úgysem hiszi senki, hogy a1 közérdekért k ü z d e -



nétek ol ly tüzesen, 's kapnátok egymás hajába. 
Vé leményem szerint , itt egyik kérdéses félnek 
sem volna szava, u g y , mint f é l n e k ; csak ugy , 
mint az egyházkerület e g y - e g y ekklézsiájának; 
mert nem egyes ekklézsiák, hanem az e g é s z e g y -
házkerület joga és dolga, saját java — nem pedig 
provinciális érdekek — szerint rendelni iskoláját. 
Oh, s z e g é n y col legium! te, melly magad is alig 
t enghetsz , mi varázserő létezhetik b e n n e d , mi 
annyira elhagyja feledkezni érted küzdő hőse i -
det I ? — Valóban, gyönyörű mulatság az é r d e -
keltlen szemlélőnek, mint hetvenkedik Komárom 
a* Pesti Hírlapban; ( ! ! ) mint lamentál Pápa a ' J e -
lenkorban, * ) 's mint igyekszik egy ik a' másikat 
piszkolni! — Komárom Pápa iránt nem a1 l e g -
lovag iasb , hogy azt még most is piszkálja, b o -
szontja, holott már fél ig-meddig elnyerte a' kon-
czot, miért küzdött. Hanem ez tán gyermeki öröm-
nek el nem titkolható kitörése; mi, kivált a1 június 
1 7 - k i dobütéskor, teljes — n e v e t s é g e s — m é r -
tékben mutatkozott. — Pápa pedig szünetlen azon 
elnyűtt, katona-, D u n a - , fö ldrengés- , m e g y e g y ü -
Iés - f é l e * * * ) okaival áll elő, Komárom szemeiben 
szálkát mutogatván, 's magáéiban a' gerendát — 
az 1841-ki 's 44-dik szép demonstratiókat (!!) 
— feledvén. Hisz Komáromban eddig is volt i s -
kola ; voltak és vannak számos tanulók, vidékről 
i s ; és soha semmi v e s z é l y nem fenyege t te őket, 
sem szüléiknek illy agyrém nem foglalta el f e jő -
ket ; de itt soha szuronyok, részeg parasztok, k á -
posztás-hordós büdös kamra, nem is használtattak 
ám a' tanulók el lenében. Önérdekeitől elvakítva, 
nem veszi észre Pápa, hogy a1 superintendentiá-
nak, iskolára — m é g pedig ollyanra, melly a' kor 
igényeinek megfeleljen — mulhatlanul minélelébb 
szüksége van; mert az ó collegium dűlőfélben, 's 
azt csodálom, hogy eddig is nyakukba nem dűlt. 
E g é s z e n újat kell hát építeni akarhol; de Pápán, 
akár a' rég i piszkos helyen, akár az ujabb, m e g -
vett — de már el is adott — szép telken, az é p í -
tés a' superintendentiának anyagi körülményein 
felül v a n ; Pápa pedig nem ajánlkozik a' fö lépí -
tésre. Kénytelen hát az egyházkerület — ha Pápa 
bármilly classicus hely is — másutt,'s olly helyen 
építni iskolát , hol l egkönnyebb-szeréve l építhet. 
Nem kell hát dicsérő beszédeket tartanunk egyik 
v a g y másik hely e l s ő s é g e fölött, 's holmi mellékes 
okokat felhozni a' collegium Komáromba vi te lé-
re; mert a' superintendenlia nem azért nem tartja 

* ) Szabad legyen partém pro toto vennem ; mert mind a1 

két részröli nyilatkozat közlője, saját feleinek szivéből 
's gondolata szerint szól. B. 

**) Különösen, uraim! hallgassunk el a' korteskedés szem-
rehányásával; mert mindenik félről történt az, 's elég 
piszkos és magányérdekeket eláruló dolog volt. B. 

***) Attól ne féljünk, hogy a1 tanuló napokat töltsön itt, mert 
ha hall, legfölebb az első két napon hallhat valamit, mi 
öt érdekelhetné. B. 

tovább iskoláját Pápán, hogy ott uszda, m e g y e -
gyülések 'st.eíf. nem léteznek; hanem mivel anyagi 
körülményei mulhatlanul ugy kívánják. Minthogy 
pedig Komárom, a" már most is létező, 's jó k a r -
ban levő iskoláját, szép telket é s az építésre a l -
kalmas ö s s z e g pénzt ajánlott: nem volna a' s u -
perintendentiának jó do lga , ha e' szép ajánlatot 
el nem fogadná. — A z egyházkerület tehát csak 
saját javára, saját jogával élt, midőn iskoláját P á -
páról Komáromba áttenni határozta ; söt még jo -
gából is elengedni látszatott, midőn ezen határza-
tát nem tudomás, hanem helybenhagyás végett 
terjeszté föl ö f e l s é g e magas kormányának. P á -
pának ezze l nem vesze t t el privilégiuma iskolát 
tartani, — *s ha visz el a' superintendentia v a l a -
mit onnan, csak magáét viheti; ez ellen pedig P á -
pának semmi szava s e m lehet. — E g é s z f e l e b a -
ráti szeretettel tanácsolhatom hát mind Pápának, 
mind Komáromnak: h o g y n e nevettessék magukat 
tovább a' v i lággal ; amaz tűrje férfiasan, ha tán 
magányérdekei csorbulást szenvednek a' k ö z é r -
dek által: emez pedig l e g y e n lovagiasabb, ne n y i -
latkoztassa annyira örömét a" tán igen is nagynak 
képzelt nyereség fö löt t , 's ha tán sértetik Pápa 
által, lenne szerényebb elhallgatni; mert illetlen 
dolog, mindeniknek saját érdekökben fe l szó la l -
niok. B u k i n s z k y . 

l e l k é s z - i k t a t á s F a r á d o n , 
rot« megyében. A' dunántúli lelkészek egyik 
Nestorának, nt. Gáncs József farádi ev. le lkész 
és kiszolgált esperes urnák nyugalomra léptével , 
az árvául maradott egyház l. Horváth Dávid rév-
komáromi he lyet tes - le lkészt választá ie lkészeül , 
ki azon gyülekezetbe a' mult nyárutó 3 l - é n , nt. 
Kutasy György esperes úr által, ünnepélyesen b e -
igtattaték. Szónoklatának alapigéjeül választá 2 . 
Timolh. 4, 5 . Beszédtárgya ez volt : Millyen 
érzelmekkel és föltételekkel kívánom hivatalomat 
kezdeni 's folytatni ? 1 ) Tisztelettel Isten iránt. 2 ) 
Hálaadással. 3 ) Szeretettel. 4 ) Hűséggel . 5 ) B izo -
dalommal. — A' kidolgozás jól kivitt, az előadás 
élénk volt. - Jeles-készületü fiatal társunkat k í -
sérje ezen új pályakörén folytonos megelégedés é s 
mindennemű isleni á ldás! K i s s S á m u e l . 

flegtisztelteté*- Bartholomaeides Sá-
muel gyón-dabasi evang . lelkész, a ' g y ü m ö l c s t e -
nyésztés körében szerzett érdemeiért, a' magyar 
gazdasági egyesület által érdempénzzel t i szte l te-
lett meg. Mellékesen még annyit említhetünk, 
hogy Bartholomaeides urnái, a1 legfinomabb ö s z i -
baraczkból 3 0 0 , szomorú ákáczfából 8 0 , v ö r ö s -
virágú ákáczfából 6 0 , savanyu szederből 3 0 e g y -
nehány oltvány kapható. Azon urak tehát, kik az 
ipar és szorgalom e z e n körében is jó példával 
akarnak elömenni híveik előtt, s z ívesen láttatnak 
Gyón-Dabason , akár a1 működés megtekintése , 
akár ol továny-vásárlás végett. Pesten sep. 1 0 - é n 
1845 . E g y u t a z ó . 
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PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
39. szám. Negyedik évi folyamat. Sept. 28. 1845. 

Man soll sich für seinen Beruf kein System, wohl aber Grundsátze bilden und die letzten festhalten. 

D a n z. 

TARTÁLOM: Az egyházi jelenkor történeti philosophiája. Ja-
k a b f a l vay F c r e n c z . —Észrevételek Német János úr 
képviseleti nézeteire. (Vége.) N a g y János . I s k o l a - ü g y : 
Örömünnepe a' sz.-udvarhelyi ev. ref. fötanodának. B a c o n i. 
— Bécsi evangétika tanodák közvizsgálatai. K e n é z y L a -
j o s. — Belföldi közlemények. 

Az egyházi jelenkor történeti plii-
losophiája. 

„Nincs kormány, melly megállhatna ott, hol 
szakadás v a n , — nem biztos status az, mellyben 
két v a g y több vallás töretik, mert minden e l -
l enségeskedés közt l egnagyobb a' vallás-miatti; 
azok, kik Isten szolgálatában e g y e n e t l e n e k , k e -
vésbbé lelieinek e g y e k a' haza iránt." Ezt mondá 
Burgley lord, angol minister, Erzsébet királynő-
nek . Bacon cancellar pedig több vallás gyakor-
latát e g y statusban igen veszede lmesnek tartotta, 
's a' türelemnek legfelebb azon nemét vé l te a' 
status által megengedhetőnek, miszerint az „ u r a l -
kodó status-vallást külsőleg minden alattvaló g y a -
korlani köteleztessék ugyan, de a' benső m e g -
g y ő z ő d é s minden polgárnak szabad maradjon." 
Párisban a ' v é r m e n y e k z ö akkorban ünnepeltetett, 
— XIII-dik Gergely akkor énekló „ T é g e d Isten 
dicsérünk"-jét , mert, a' híres Muretus szer int , 
„ a ' csillagok akkor világosabban fénylettek, hogy 
elárulhassák az eretnekek rejtekhelyeit , a' Szajne 
habjai jobban dühöngtek, h o g y a'tisztátlanok hol t -
testeiket mielőbb a' tengerbe ve thes sék :" ámbár 
a' nemes-kebli í II—ik Miksa, I X - i k Károly ipája, 
értvén a'borzasztó esetet, azt mondá: „Ich habe 
e s mit herzlichem Leid v e r n o m m e n , dass sich 
meinTochtermannzue inem so schandlichen Blut-
bad hat bereden lassen. Doch w e i s s ich so vie l , 
dass mehr andere Leute reg ieren , als er selber. 
Er hat sich hierdurch einen Fleck angehángt" 
'stb. Azon kor volt az, mellyben a' spanyol II—ik 
F i l e p , Alba által , dühöngött Németalföldön. 
D e a' val lás-szabadság magasztos eszméjét a' 
német nemzetből i l ly vészek ki nem irthaták. A ' 
3 0 é v e s háború borzalmai által győze lmes életet , 
é s a' két egyházforma fenmaradási egyen lő j o g á -
nak megismerése által, azon alkotó lehetséget 
vívott az magának, melly a' két egyházformából, a' 

keresz tyén vallás valóságát a' kifejlődéshez k ö -
zelebb segíti . 

Minekutána a' nép vallásos buzgalma s o k f é -
lekép politikai czélokra használtatott, 's a' v i s z -
szaé lések által fellázított egyház i s zenvedé ly óri -
ási küzdelmeit kidühödte, — csak azután jutottak 
az emberek azon meggyőződésre , hogy a' hitper 
inkább azok ügye , kik abból kenyér - tant és é l e -
lem-módot csinálnak, — mint a' nép szüksége . 
Statistikai adatok által bebizonyítható, h o g y mind a' 
két egyházforma alatt a' nép erkölcs isége csaknem 
egyenlő . A ' protestantismus ép u g y nem irthatott 
ki minden tudatlanságot, mint az akkor katholi-
cismus minden tudományt. A ' tapasztalatok v é g r e 
e g y jótékony ellenhatást idézlek elő. A ' n é p k é n y -
telen volt átlátni, hogy az ö jólléte v a g y ba l -
sorsa csak papi perlekedő szellem kielégítéséül 
szolgáló e s z k ö z ; azért a' hitágazati szörszá lha-
sogatásoktól elfordulva, inkább hajlott a' k e r e s z -
tyén vallásnak tettleg erkölcsi oldalához. A' k ü -
lön-fe lekezetüek népies e g y ü t t - é l é s e több hatást 
eszközlött a' béke m e g n y e r é s é r e , mint minden 
egyí tö elméleti kísérletek. Míg k e v é s s e l ezelőtt 
lehetlennek tartatott, hogy kél hitfelekezet u g y a n -
e g y statusban egymás mellett békéve l m e g m a -
radhasson: csak hamar bebizonyítá a' nép azt, 
hogy a' békés 's Istennek tetsző együtt lét , az élet 
legfontosabb viszonyában, a* nős életben is, l e -
hetséges . 

A ' v e g y e s házasságok által leginkább kézze l -
f o g h a t ó i g bebizonyult a z , h o g y a' külön hitfor-
mák a' legszorosabb együt t -é lésben sem akadá-
lyai a' magosabb erkölcsi é s val lásos czéloknak, 
és h o g y joggal remélheté minden, h o g y az e g y -
házi béke a 'nép-é l e t e z e n család gyökerén állan-
dóan szi lárdulván, dús gyümölcsökké képződik. 
D e másként kell történnie! Ezen jótékony m e g -
g y ő z ő d é s n e k természetes következménye lön a' 
tulajdonkép egyházi dolgok iránti e g y k e d v ű s é g . 
— A ' népnek mindig növekedő körében az e g y -
ház-szolgálat u g y n é z e t e t t , mint a' keresztyén 
életre nem l é n y e g e s e n szükséges , é s az eszme 
mindinkább terjedt és szi lárdult , mivel a' kornak 
szabad-szel lemű iránya r é g előkészítő és táp— 
lálá azt. 



A' kornak ezen észszerüleg szabad-iránya 
csak szükséges ellenhatása volt azon hosszú k é n y -
szerítésnek, mellyel mind az ó, mind az új e g y -
ház a1 lelket lebilincselte. Majd kivétel nélkül 
1 6 0 0 éven volt kénytelen szolgálni a 'szel lemi 
élet az egyháznak. Mi csoda, ha az végre e l e g y -
háziatlanult! ? Innen foly korunkban az ó és új 
egyháznak a?on feladata, hogy e g y ujabb egyház 
fejtessék ki. E' végre szükséges már, hogy min-
den katholikusok, protestáló katholikusok, — és 
minden protestánsok katholikusok, azaz, a* p r o -
testálás elvének közönségesítésére törekvő pro -
testánsok legyenek. Ultramontanismus és p i e -
tismus, katholikus és protestáns jesuitismus e g y -
formán akadályai az igaz keresztyén vallásnak 5 
é s katholikus avvagy protestáns l egyen bár az, 
kinek a' históriának magas keresztyéni feladata 
szivén fekszik: kötelessége utolsó leheletig a' k e -
resztyén vallás eltorzítása ellen küzdeni. Hegel 
szerint ,,a' históriának keresztyéni munkája annak 
kieszközlésében áll, hogy a' vallás mint emberi 
okosság jelenjék meg, — továbbá abban, hogy a' 
vallásos elv, melly az ember sz ivében lákik, mint 
világi szabadság is állíttassék e lö ." A' reformatio, 
l ényege szerint, nem val lásos , hanem egyházi , 
azaz, külső elválást, elkülönzést eszközlött; söt 
még azon egyházi elkülönödés is teljességgel nem 
teljes elválás, sem e l lenséges ellentét, hanem csak 
a' formának különbsége és elágazása. A' két f o r -
ma közöl e g y sem foglalja magában a' tiszta és 
legmagosabb valóját a' keresztyéniségnek, hanem 
s z ü k s é g , hogy a' két formák, a' maguk ellen és 
összehalások által, arra szolgáljanak, hogy álta-
lok a' keresztyéni létnek e g y új lépcsője k é p e z -
tessék. A 'v i lág -é l e t minden dolgainak örök rende 
akarja azt, hogy e' világ minden physikai és s ze l -
lemi é le te , az egymás ellen küzdő ellenerőknek 
következménye legyen. Luther felszólítá hitsor-
sos lelkészeit, hogy minden erötetés nélkül v e t -
nék alá magokat a' Melanchton által 1 5 2 7 - b e n 
szerkesztett utasításnak mindaddig, míg az sz. Lé -
lek Isten általok jobbat készít; és ezen, a' s z . L é -
lek nevében jobbnak keresése , melly a' k e r e s z -
tyén vallás által nyilatkozott, feladata mind a' k a -
tholikus- mind a' protestánsoknak, — mindketten 
kötelesek minden sö té t ség - é s szolgaiságnak e l -
lentmondani (protestálni) szüntelen; szükség t o -
vábbá, hogy mindketten katholikusok legyenek a' 
valódi egyházi egységben. Ez azonban nem f e l -
tétezi azt, hogy pusztán külsőleg is egyik egyház 
a" másikba olvadjon: hanem, hogy minden e g y -
ház -község fogadja bensökép sajátának azt, mit 
nyilt szemekkel a'másiknál jónak, 's saját egyháza 
fölött elönynyel-birönak megismerni kénytelen. 
I g y lesz majd, hogy minél evangeliomosabb lesz 
a' katholika, és minél egyháziabb (valódi ér te -
lemben katholikusabb) az evangelika egyház: bár 
különböző utakon, de bizonyosabban fognak t ö k é -
lyesbülésöknek elébe sietni. 

A1 becsületes V l - i k Hadrian, Cheregati nevü 
követét a' norinbergai orsz.gyülésre akkép utasí-
tá: „Mondd el, hogy mi azt szabadon valljuk, hogy 
az Isten az emberek, különösen a' papok és e g y -
házi elöljárók bűneiért engedi egyházát üldöztet-
ni. Igy mondhadd továbbá, hogy minden i g y e k e -
zetünket arra akarjuk fordítani, hogy mindenek 
előtt a* római udvar reformáltassék, a' honnan 
származnak talán mindezen roszak ,—hogy onnan, 
hol eredt a' kór, kezdessék az orvoslás is. Annál 
szigorúbban érezzük magunkat -kötelezetteknek 
illyet végre-hajtani, minél inkább látjuk azt, hogy 
az egész vi lág reformatiót kiván." 

Igaz ugyan, hogy az emberi léleknek az e g y -
házi szolgaiság-alóli felszabadulására határzottan 
fontos lépés volt már az egyháznak keleti- é s 
nyugotira való szakadása i s ; ámbár a' keresztyén 
görögiség még nyomaszlóbb lánczokra k é n y s z e -
rítette az emberi szel lemet, mint a* romanismus: 
még is a' görög egyház alakulása hatalmas e s z -
köz lön Isten kezében a' megszabadítandó e m b e -
riség tökélyesbítésére. Mihelyt két egyenlőn nagy 
és hatalmas keresztyén egyház tartósan egymás 
mellett fenállt: azonnal el kellett enyészni az 
egyedül-uralkodó egyházi j o g h ivésének, és az 
által, hogy a" két egyház egymást kárhoztatta, a' 
Iegelfogultabb elmének is bebizonyult az, hogy a' 
kettő közöl egyik sem egyedül-üdvezítö . Nem 
eszközöltetett azonban most ez által tulajdonkép 
szellemi el lentét , melly az emberiség kifejlődése 
lassú pályáján csak későbbi időkben alakult: ha-
nem az egyház külső alakjának ellenképzödése, 
's a' mindent-elnyomó egység i alak szétrombo-
lása törte meg a' szellemi ellenhatás útját, bár az 
külsőleg csak több század lefolytával lehetett 
észrevehető. 

Már magában ezen ellenmondási m e r é n y , e g y 
művelődés-történeti esemény, ezen ellenzék szük-
ségkép szoktatta az emberi lelket e g y olly tekin-
télynek ellenmondani, melly magát kezdet- és 
végnek , és minden ismeretet magába-foglaló ösz-
vegnek kívánta nézetni és uraltatni. Még a' l e g -
tudatlanabb eretnek is nézethetik értelem hősé -
nek , a' mennyiben a' gondolkozás szabadságát 
védelmezte és gyakorlotta. Minden új társulat 
ujabb bizonyság volt az egyedül- l idvezítés tana 
e l len, és hogy ezen bizonyítványok az e g y -
ház-uralom elökorában már, olly gyakoriak v o l -
tak, csak örvendetes jelei lehetnek az emberi l é -
lek mozoghatóságának. Milly csaknem felszámít-
hatlan sokasága a' társulatoknak a' Sabellianus, 
Ariánus, Nestorianus, Eutychianusok'stb. óta! 
Irenaeus 2 0 , Tertullian 27 , Épiphan 8 0 , Theodo-
ret 7 6 , Damascen 1 0 0 , Augustin 8 8 , Philastrius 
1 2 8 társulatot említ. Kérdhetnék ugyan az e g y -
ház-uralók: Hová lőnek ezen társulatok? Nincse -
nek, i gaz ! D e már magában puszta létök, habár 
e g y napi rövid életet éltek vala is le , az emberi 
léleknek igen fontos feladatát segítette feloldani, 



mert létök által e g y uralkodó-egyházon kívüli lét 
lehetőségét bizonyíták be. 

A' világ tökélyesbülése által magát bensöleg 
külre is rendszerítö evangyéliomi egyház o lvad-e 
e g y pásztor alatti egyházzá ö s s z e ? Ezen kérdést 
itt mellőzöm. U g y látszik azonban, mintha a' je len 
egyházi mozgalom elhatárzott és tartós v i s sza -
lépés akarna lenni. Mert mind a' két f é l , a* he-
lyett , hogy ó egyháziasságukat belölröl kívülre 
újítván, — azokat annyira tágítaná, hogy az által 
az ujabb kor világa és lége tért és szabad-
ságot nyerjen — versenyezve szórja átkait 
az ujabb kor vidor életébe 5 imitt-amott a' v a k -
buzgalom , és szertartási kinövések, mint Krisz-
tus isteni tudománya hirdettetnek, — itt-ott a' 
jelennek vidám élet-ösztönét szerzetesi sanyar-
gás által akarják gátolni , az évezredek sze l -
lemi tanulmányit, mint Istent-sértöés l é l ek-
rontókat, félrevettetni , az óriássá nőtt emberi 
szellemet gyermekké törpíteni, melly a' papi 
kény urainak vesszőit csókolja. Igy kívánják ezt, 
hogy történjék, — de sok fontos tárgyban meg is 
történt már. 

Azon kérdésre: hogy lön ez lehető ? a* nagy 
korbiró Göthe azt feleié: „ A z értelem soha n é p -
szerű n e m l e s z . " Schlosser p e d i g : „ P á p a a* j e -
suitákat eltörölheté, de a' jesuitismust nincs e m -
beri hatalom, melly az emberiségből ki birná i r -
tani ; és akár protestánsok, akár katholikusok 
legyenek, kik vallják a' jesuitismust: minden kor-
ban és mindenhol e g y g y é fognak ök olvadni, mi-
helyt látják azt, hogy azon előítélet vagy érte lem-
nélküli után-ima, mellyen mind jelen, mind jövendő 
életök, reménvök alapult, fenyegettetik, avvagy 
megrázkódtatik. Ebből lehet mind a' katholikus, 
mind a' protestáns buzgólkodók tüzes visszahatá-
sukat, innen a'látszólagos győzelmét a' homályos 
é s szőrszálhasogató traditióknak, innen v é g r e a' 
sötétség madarai minden nemének benső ö s s z e -
köttetését kimagyarázni. 

A' kor egyházi űj ösztönén erőt vettek a' po-
litikai kiszámítások, szellemi és papi uralkodás-
v á g y , vallásos korlátoltság és rajoskodás; és mi-
vel a'néptömeg vallásos dolgok által legkönnyeb-
ben megvakítható és fé lrevezethető: ez okból az 
egyházi pártfönököknek mindig számos követőik 
találkoztak. Minél többfélék és fájdalmasabbak a' 
jelen idö bajai: annál könnyebben találtak a' k é p -
mutatók szenteskedö fondorkodásuknak n y e r e s é -
g e s lepleket. Igy lön az , hogy itt-ott a' X I X -
dik század közepén a' XlII-diknak minden e s z -
telenségei túl-nyomósággal fenyegetnek; söt ez 
oka annak, hogy felvilágosult korunkban olly 
dolgok történnek, mellyeket a' közép-század 
legsötétebb évei is szégyennel fogtak vala fe l -
mutatni. 

A' protestantismus a' pietismusnak, a' katho-
licismus ujolag az ultramontanismus, kinövéseivel 
fenyegetnek. 

Ámbár a' protestáns pietismus is e lég v i s s z a -
tetsző: veszedelmes azonban nem lehet, mert az, 
a' protestáns szellem ő s - e l v e szerint, k ö z - e l t e r -
jedésre , elfogadtatásra nem számolhat, é s még 
azon felül, sem történeti, sem politikai istápa nem 
lehet. De az ultramontanismus, mind valója, mind 
politikai segéd-eszköze i által, nemcsak egyházi , 
de egész szellemi és politikai életünket, söt mind-
két keresztyén vallásnak létét is vészszel f e n y e -
getheti. Innen legszentebb teendője minden s z a -
bad lé leknek, az emberi szabad-sze l lem, é s a' 
keresztyén vallás tiszta igazsága nevében, v é g -
lehelletig az ellen küzdeni. — F. -Kékeden. 

J a k a b f a l v a y F e r e n c z . 

Észrevételek Német János iir kép-
viseleti nézeteire. (Vége). 

Tekintsünk értekező úr czikke mélyére. Én 
nem akarom kedvencz gyermekét meg i rge tn i -
forgatni, mert félek, kiesik kezemből, 's betöri f e -
jét: maga a'tapasztalat kiáltja annak g y e n g e s é g é t , 
's önmaga is sok nyavalyáit beszélte el siralma-
san, 's többet jajgatott, mint örült fölötte, 's m é g 
sem akarja azt gyógyíttatni; söt kik g y ó g y s z e r t 
nyújtanak is neki: hihető, merő atyai g y e n g é d s é g -
ből, v a g y elfogultságból, följajdúl ellenök, hogy 
hagyják azt tovább is sínleni, nyomorogni: csak 
a' gyógyszer ellen fejtetőre állított okoskodást 
akarom talpra állítani, hogy átlássa, miként az 
szükségtelen, czéítalan, söt veszedelmes is. 

Itt tájékozásul megjegyzem, hogy a' c o n s e r -
vativeknek, legalább nálunk, az egész tervezett 
képviseleti rendszerben, leginkább az e .megye i 
közgyűlés szálka szemökben, hol minden egyház 
lelkésze, é s egy más világi követe által képvise l -
tetnék, 's ez ellen kelt harczra leginkább é r t e k e -
ző is, mi azon fájdalmas gyanút költi fel l e lkem-
ben, miszerint sok lelkészeink a' néppel, mellyet 
nevelniök, vezetniök kell, megbarátkozni, 's ve le 
Jézus szellemében bánni nem akarnak, — h e g y r e 
mennek fel, mint J é z u s , de a' tanítványokat nem 
akarják magukhoz ereszteni, mint Jézus , — mi 
csoda aztán, ha az illy lelki kevé lység m e g s z é -
gyeníttel ik? Lássuk most értekezönek fegyvere i t . 

Állítja ért., miszerint szükségtelen ez i n t é z -
kedés; mert az eddigi e .megyei igazgatás-mód e l -
len a' nyilvánosság földerülése, 's az e .megye i 
tanácsszék tagjai választatásának megigazíttatása 
óta panasz az e.kerületi gyűlésre nem ment, — 
senki annak evang. 's okossággal e l lenkezöségét , 
káros , haszonvehetetlen, V javíthatatlan voltát 
meg nem mutatta. Furcsa okoskodás a* v e s z p r é -
mi e .megyéböl! mi maga e lég lerontani azt, ha 
egyéb fegyverre l nem ostromoltatnék is. Miért 
mondottak hát le ugyanott némelly lelkes ü lnö-
kök , miért nyilatkozott olly férfiasan e g y más, 
hanemha az eddigi szerkezet hiányai miatt? 
vagy tán már általános többséggel választatnak 

* 



ott is a' tanácsszék tagjai? ha n g y van, ez is azlsított, sem ntasítatlan képviselőnek alkalmas e m -
njítók d icsősége , — de ez még nem minden. A z ber nem válik. Ez már nemcsak furcsa, de c s o -
e s z m e , melly az eddigi szerkezetben rejlik, nem 
evang. 's okosság -e l l enes : de hogy a' s z e r k e -
zet , mellybe illeszteték, hibás, megvallja maga 
ért. , midőn alább azt rosz gyeplőnek n e v e z i ; — 
de tanúsítja a' kerületi intézkedés is, melly, ha a' 
szerkezet hibás nem volna, bizony soha sem szü-
letik meg. A ' honnét okoskodása ellen soha 
jobb hasonlatot nem kereshetett volna ö s s z e , 
mint mellyet annak támogatására a' hibás kis 
arany zseb- 's nagy fali órától , a' tócsától, 's a' 
gyökeretlen fától kölcsönzött. 'S itt helyén lesz 
megmagyarázni: mi különbség van az eddigi, 's a' 
tervezett kép viselet,különösen az ó, és új képviselő 
e .megyei közgyűlés között? A z eddigi szerkezetű 
megye i gyűlés hibás kis arany zsebóra , k e t y e -
gésé t e g y - k é t e g y é n hallja, ha meg nem áll, v a g y 
valamellyik önkénykedö egyén zsebébe nem d u g -
ja ; 's ha erről meg akarják csak a' körülállók is 
tudni, hány óra ? könyörgeni k e l l : a' tervezett 
képviselő megyei gyűlés nagy fa l i - , vagy ha t e t -
szik t o r o n y - ó r a , mellynek természetesen ütni 
kell , és ez ha jár, ütését a' ház minden tagja, a' 
falu minden lakosa, ha figyelmez, meghallhatja, 's 
az órát minden kérdezősködés nélkül megtudhat-
j a ; 's kérdem: Mellyik jobb? É n hiszem, hogy ha 
a' papkeszii lakosoknak választani ke l l ene , ez 
utolsót választanák, minthogy az óra iránt min-
dig mástól, p. o. lelkészüktől, v a g y tán esperes , 
v a g y gondnok uraktól kellene tudakozódniok. 
Csak hagyjuk mi az arany zsebórát másnak, az 
nem nekünk való , kivált ha még rosz i s , — 's 
elégedjünk m e g , ha a' fali olcsóbb, de a' ház 
tagjainak czélirányosabb óra ütését hallhatjuk. A z 
eddigi megyei gyűlés egy tócsa , melly öt—hat, 
legfölebb tizenkét e g y é n helyét foglalja e l : — a' 
tervezett képvise lő-gyűlés legalább is e g y patak, 
melly az egyházak életéből csergedez. Az eddigi 
gyűlés gyökeretlen fa, mellyen legalább az é l e t -
adó gyökrojtok hiányzanak: a' tervezett képviselő 
gyűlés e g y terebélyes gyümölcsöző élőfa, me l ly -
nek gyökerei az egyházak termékeny kebelébe 
nyúlnak 's terülnek e l , magában értetődvén, ha 
az egyházak is igazán képviseletileg rendeztetni 
fognak. É s most Ítélje meg a' t. cz. közönség , 
vájjon élettelen-e a' terv, melly egyházunkat í g y 
felüdíteni akarja? nem fejtetőre állított s z ü k -
ségtelen okoskodás-e a z , melly saját élete ellen 
harczol? Az erőszak gyermekének bűnben f o -
gantantatásáról én is hallgatok, csak azt mondom 
a'már eddig mondottak után is, hogy ki az éhező 
gyermektől a' tápláló eledelt elvonja, azt az e v a n -
gyél iom boldogító szelleme m é g át nem hatotta. 

Állítja továbbá ért., miként a' tervezett intéz-
kedés czéliránytalan i s ; mert általa az eddiginél 
tökéletesebb 's lehető legjobb igazgatás nem e s z -
közöltetik, és ez azért, mivel legtöbb egyházaink 

dálotos okoskodás is, mind a' mellett a' c o n s e r -
vativeknek legkedvenczebb nádparipájuk. Ugyan 
mondja meg nekem ért. et comp.: micsoda o r s z á -
got-v i lágot illető tárgyak halmaza szokott e . m e -
gyei gyűléseink asztalán fekünni, mellyeknek e l -
döntésére olly rendkívüli észtehetség kívántatnék, 
hogy nemcsak hallgatóink közt oda alkalmas 
egyének nem találtatnának: de még a' kornál 
elébb é s utóbb járó papok conferentiáiban sem 
adathatnának alkalmas utasítások? (szép compl i -
ment a' papi tekintély örállására olly nagy e l k e -
seredéssel fölhívott papoknak!) U g y - e , e g y h á z a -
kat 's iskolákat illető tárgyak mindazok, m e l y -
lyek közgyűléseinken eldöntendők, mellyre nem 
diplomatikus jártasság, de evangyél iom által f e l -
világosult ész és megszentelt sz ív kívántatik ? 's 
ki meri azt hallgatóinktól megtagadni? És ha m é g 
is találkoznék h e l y , hol ez is hiányzanék: ott 
azok piruljanak, kik ennek okai, 's hallatlan bünük 
indítsa „mea culpa"-vezeklésre . De illy helyet 
nem találunk protestánsok között. Mert hiszen 
minden egyház képes, le lkészével egyháza ü g y e i 
felett tanácskozni, 's azokat el is intézni, — 's mi 
lenne a' képviselő e .megyei gyűlés e g y é b , mint 
az összes papságnak 's az egyházak küldötteinek 
tanácskozó testülete, kik evangyé l iomibuzgóság-
tói ihletve, egyházaik dolgai felett értekeznének, 
's határoznának? alkalmatos időben hívatván össze 
alkalmas helyre, p.templomba. Lám az esküttszék 
terve szerint, mindenki választható bírónak; 's ha 
bírói képesség feltétetik országosan a' választha-
tókról: miként bátorkodnak némellyek hallgatóink-
tól azon képességet elvitázni akarni, mellyet saját 
egyházügyeikben maguknak már megszereztenek. 

Ha többen lennének a' tanácskozók fél ért., 
hogy a' tanácskozás megakadna, — 's tán maga 
is azért jelen meg olly gyéren a' kerületi g y ű l é -
seken; — majd azután meg attól tart, hogy tán 
sokan nem is mennének, azt gondolván : elegen 
vannak, majd elvégzik. Ez ismét mély logika; 
hiszen többen vannak most legtöbb gyűléseinken, 
mintha csak a' képviselők jelennének meg, 's m i -
ért? nem levén most rendezett képviselet , m i n -
denki jogosítva érzi magát a' megje lenésre , — 
akkor pedig csak azok mennének, kik küldetnének, 
— és mivelhogy küldetnének, bár elegen lennének 
is, el nem maradnának; mert elmaradásuk okát a' 
küldök tölök számon kérnék. És az illyen köve tek-
ről fel l ehetne-e már tenni, hogy lelkiösmer etess ég, 
buzgóság, becsület-féltés, felelősség 'stb., imint az 
igazgatás erkölcsi kellékei, b e n n ö k h iányzanának ? 
fel l ehetne-e illy rendezett képviselő-testületről 
tenni anny i tarkaságot, következetlenséget 'sbt., 
mint a' mennyiről e* rendetlen állapotban ért. p a -
naszkodik ? Hogy a' lelkész utasítási súrlódások 
miatt kenyerét veszíthetné, azt nem tudom, ért. 



lálkozhatnának papok, kik, magukat az egyháztól 
kasztképen külön választva, annak virágzása e l -
len szegülnének; de én illyen lelketlen papot 
gondolni sem merek; söt ugy hiszem, paptársaim 
hovatovább összeolvadandnak az egyházzal, 's 
e g y czélra, Isten országa terjesztésére, az evan-
gyéliomi egyház virágoztatására, 's az iskolák 
nevelésére törekedendnek, tudván, hogy ez az ö 
hivatásuk, — az ö életök az egyházéval összenőtt, 
9s nekiök külön érdeköknek — kivált utasítás-
készítésnél — lenni nem lehet, nem szabad. 

Állítja v é g r e ért., miszerint a' tervezett intéz-
kedés veszedelmes is. Mert az e.kormány iránti 
hódoló tiszteletet csökkenti, függetlenséget 'sa't. 
idéz elő, — 's a' mi legtöbb, a' papok tekintetét 
e lveszt i , 's a' protestantismust veszé lyez te t i ,— és 
ezt azon okon állítja, mert e' szerint műveletlen, 
aljas nép osztoznék a' kormányzatban, negat ívu-
mok, zérusok köttetnének a' magukban jelentő 
számok elébe, — e g y akó bor közé 1 0 akó víz 
kevertetnék. Ezek mind igen nagy szavak, 's a' 
czélzott izgatásra alkalmasok, csak az kár, hogy 
bebizonyítva nincsenek. Fölebb is érintém már, 
miként egyházi kormányunkat annyira ne ideali-
záljuk , valami vi lágot- igazgató testületnek ne 
tartsuk, de vegyük azt ugy, mint kell venni, e v a n -
gyéliomi vallásos társulatnak, mellyben egyik 
embernek ugy érdekében áll üdvösségét munkál-
ni, egyházi társulatát, mellyben e' munkásságát 
kifejteni akarja, fentartani, boldogítani, minta ' 
másiknak; 's valamint azoktól, kiket dolgai v i t e -
lére megbízott, szeretetet i g é n y e l : ugy köteles-
ségének tartja, azok iránt tisztelettel és szeretet -
tel is viseltetni; — 's ha e' szempontból vesszük 
egyházi kormányunkat — minthogy ebből is kell 
— nem lehet félteni egyházi kormányunk idealí-
tását a' tiszteletlenségtől, ha aljasabb nép osztozik 
is a' kormányzatban , mit e l éggé bizonyít a' ta -
pasztalás, midőn egyes egyházainkban megvan a' 
kellő tisztelet saját elöljárói iránt, pedig olly e g y -
házainkban leginkább, hol műveletlen ugyan, de 
jó-sz ívü , vallásos nép osztozik a' kormányzatban. 
Csak ne fogják rá népünkre erővel a' t isztelet-
lenséget, függetlenséget , pártoskodást; mert t i sz-
teli az a' maga kormányát, függ is attól, 's még 
örömestebb föggend, ha bizodalma l é te s í t éaz t ; 
— csak a' tanultabbak tiszteljék azt, ne i zgassa-
nak, ne pártoskodjanak. — A' czifra szakács-
mesterséget nem kedveli ugyan, de a' neki-való 
evangyéliomi eledel készítéséhez igen is ért, és ez 
eledel neki jó- izü 's tápláló is. És ti, paptársaim! 
a' hamis prófétáknak ne h i g y e t e k , kér lek , ne 
higyetek! — Próbáljátok meg csak, magatokhoz 
ölelni a' népet, 's mind körötökben, mind a 'megye i 
közgyűlésekben a' képviselő hallgatókkal együtt 
Jézus szellemében társalkodván, az egyház dol-
gait velők megismertetvén, igyekezzétek őket 
világosítani, lelkesíteni , 's papi vallásos buzgó-
ságtokról meggyőzni : meglássátok, a' nép v e -

letek lesz, és senki nem lehet ellenetek. 'S ha ezt 
nem hiszitek, pillantsatok vissza egyházunk tör-
ténetén , v a g y nézzetek csak magatok körül is, 
de szívetekre tevén kezeiteket, elfogultság n é l -
kül nézzetek szél lyel , 's bár találkozzanak is 
egyes kivételek — mert hiszen mi sem vagyunk 
a n g y a l o k — : megfogjátok érteni amaz igazságot , 
hogy a' mi népünk, általánosan v é v e , vallásos és 
j ó ; — 's ha ezt tenni nem volna kedvetek: o l v a s -
sátok meg hát legalább e' Lapok 3 - i k foly. 2 7 - i k 
számában a' skót egyházi mozgalmakat, 's az o t -
tani nép vallásosságától 's papjaihozi ragaszko-
dásától megihletve, ne taszítsátok el magatoktól a' 
népet,'s ne féljetek attól, mint ördögtől, hiszen a' 
ti gyermeketek az: szorítsátok inkább magatokhoz, 
neveljétek, mint ott neveltetett's most is neveltetik, 
hogy értse vallását, egyházunk dolgait:'s tekintet-
ben fogtok lenni előtte, millyet semmi fény nem ad-
hat,—kősziklára épül anyasz.egyházunk, mellyen 
a' pokol kapui diadalmat soha nem vehetnek. Ne 
felejtsétek el, kérlek benneteket erről, üres órái -
tokban bővekben is elmélkedni, egyházunk múlt-
ját, jelenét, jövendőjét szemetek előtt tartva, 's 
figyelmezve minden körülményekre; meg vagyok 
győződve , okoskodástok eredménye leend: a' n é p -
képviselet által egyházi dolgainkban érte lmeseb-
bé , vallásában erösebbé, papjai iránt, buzgósá-
gukat meg i smerve , vonzóbbá tétetvén, papjait, 
elöljáróit jobban tisztelendi, vallását jobban s z e -
retendi , egyházát nagyobb á ldozat -készségge l 
gyámolítandja. Figyelmezzetek különösen a' pé l -
dákra, Wimmer egyházára, v a g y , ha ezt tán túlsá-
gosnak találnátok,a' békési egyh.nagyszerü tettére. 

Mi a' közigazgatási 's törvényszéki határ-
kérdést illeti: a'felett biz én villongni nem akarok, 
én nem bánom, legyen képviseleti közgyűlés; de 
akkor ülnökök nem kel lenek, jóllehet m é g most 
e' határt a' könnyebb kivihetöség tekintetéből, de 
azért is szükszégesnek tartom, mivel vannak e g y 
v a g y más egyháznak, vagy egyénnek m a g á n -
ügyei is, mellyek az összes egyházat nem illetik, 
melly határt a' terv ki is mutatott. 

Lássuk már értekező okoskodásának v é g -
eredményét, 's abban képviseleti tervét. Ért . , fe-
ledvén az alapot, az egyes egyházat, fe ledvén a 
falakat, az e .megyei gyűlést, fölteszi nagy pathosz-
szal a' tetőt a' semmire, elmondja, mi l egyen hát: 
l egyen e.ker gyűlésünk, mond, igazán képviselők 
gyűlése , tegyék annak lényegét , velejét, s z a v a -
zattal biró személyzetét: superintendens és f ö -
gondnok e g y szavazattal , — mindegyik egyház-
megye esperese , meg gondnoka ketten együtt 
e g y szavazattal ( é s ez utósók quo iure?) az illető 
egyházmegye utasítása értelmében ( 's hol van, ki 
azt adja?). Igy jár ám az ember, ha alapot, falat 
nem rak! Az e.kerületi ülnökség csak becsület-
rend legyen (köszönjük szépen mi laterizálók) 
Hiszen épen e' miatt, 's ezért van most is a' harcz 
és háború. Nem akar hát ért. az e g y s é g kedveért 



(esperes , gondnok, szép e g y s é g ! ) több e .megye i 
követet küldeni, — pedig biz az még is csak jó 
volna, mert több s zem többet l á t , 's ha viritim 
szavaznának i s , azért megállna az e g y s é g ; mert 
ha a'fractio numeratorát és denominatorát u g y a n -
azon számmal sokszorozom, valor fractionis non 
tímtatur. Lám, ért. szerint, esperes 's gondnok 
k e t t ő , még is e g y , — de csakugyan utasítani 
akar, pedig az e . m e g y e értelmében; és vájjon ki 
az az e g y h á z m e g y e ? tán csak nem az esperes, 
gondnok és ülnökök? mert ez tulajdonkép tör-
vényszék , vagy Iegfölebb consistorium, mellynek 
bizony aligha adták azt a' jogot az egyházak, 
h o g y őket uton útfélen képviselje. Ez hát v a l a -
mint követet nem küldhet: u g y annak utasítást 
s e m adhat. Ki adhat ? talán az összes le lkészség 
a' consistoriummal együtt? Én lelkészt egyház 
nélkül, legalább evangyél iom szerint, képzelni sem 
tudok, mert lelkész é s hallgató tesznek egy e g y -
házat, 's ezeknek mindenütt együtt kell lenni, hogy 
e g y e t tegyenek; — é s nem hiszem, hogy az e g y h á -
zak illy követet küldő 'sutasító testületetönkáruk-
ra tűrnének, hanemha, mint eddig, a' nekik nem 
tetsző rendeleteket nem teljesítéssel paralysálják. 

Mi hát a ' m e g y e ? a'kebelbel i egyházaknak 
ö s s z e g e ; 'smivel ezek mind tagonként egy h e l y -
re össze nem gyűlhetnek, hogy ott tanácskozza-
nak : arra való hát a' képviselet, hogy k é p v i s e -
lőik lelkész és e g y hallgató által képviseltesse-
nek , 's az elnökök vezetése alatt közügyekben 
tanácskozzanak, követet küldjenek, utasítsanak, 's 
számot kérjenek. A1 törvényszékieket végezzék 
az elnökök 's ülnökök egész nyilvánossággal. 

D e épen azért, hogy az egyházak képviselői 
is valóságos képviselők legyenek, az egyházak-
nak is rendeztetniük kell, pedig, véleményem s z e -
rint, nem a' választmányi terv szerint, hanem ugy , 
mint a' skót egyház van; — jelesül pedig v á -
lasztatnék bizonyos évre egy nagyobb képvise lő-
testület népességhez aránylag minden teherhordó 
tag által szabadon, ' s e z intézkednék a'nép n e v é -
ben a' pap elnöksége alatt, ez küldene e .megyei 
gyűlésre is a' pappal e g y köve te t , ha szükség, 
utasítással is el látva. Ugyanezen képv i se lő - t e s -
tület választana maga közöl e g y kisebb presbyte-
riumot, szinte népességhez aránylag , a ' k i s e b b 
ü g y e k e lvégzésére 's rendeleteinek végrehajtá-
sára, valamint e g y é b egyházi tisztviselőket is. 

A z így egyházanként választott követek k é p -
viselnék az összes l e lkészségge l az e g y h á z m e -
g y e i gyűlésen az e .megyét , választanának, ha t e t -
szik, kettős elnökség alatt, mindenféle t isztviselő-
ket, küldenének követeket, utasítanák, 's számot 
Vennének. 

'S az így küldött e.megyei követek tennék, ha 
tetszik, kettős e lnökség alatt, a' kerületi gyűlést , 
megszűnvén ekkor önkényt a'szavazattal b iróül -
rtökség, mint a' beósület-rendbeli is. 

leti intézkedés csak nevelné egyházunkban az 
érdeket, ez szülné a' részvétet? 's a' részvétnek 
áldásait ki mondhatná m e g ? É s adja Isten! hogy 
ha most nem, de nem sokára ugy l egyen! É s ezt 
nemcsak egyházainkért óhajtóm: de óhajtóm l e g -
tisztább sz ívve l , ' s legtisztább érdekből tiérettetek, 
paptársaim ! mert különben ezután is, mint eddig, 
a" consistorium nehéz járma alatt nyögtök, minden 
szavazat 's minden hatás nélkül , ö n - és e g y h á -
zaink kárára. Mert gondoljátok-e, hogy ti illy 
állásban, mint a'millyenben most vagyunk, döntő 
szavazati jogra vergődhetnétek, ha csak a" valódi 
képviselet által, a'népet magatokhoz karolva, azt 
magatoknak ki nem víjjátok, midőn magatok tud-
játok, mennyi erömegfeszítésbe került csak a* l a -
terálizálhatás is ? De még e g y r e figyelmeztetlek, 
's ezt ne felejtsétek el. „Mindnyájan ohajtotok 
avult törvényeinket korszerűsítő zsinatot, 's mi 
lesz a' zsinat, ha a' képviselet addig nem l é t e sü -
lend, azt Isten tudja! De ha nektek az e .megyén 
döntő szavazatotok 's így a' zsinati utasításba b e -
folyástok nem lesz — 's képviselet nélkül kétlem, 
hogy l egyen — aligha lesz az panacea rátok 
n é z v e ; azt nem is említem most, miként az unió 
üdvös eszméjének csarnokát is ez nyithatná meg , 
hatalmasan segítvén a' kormányzalbani e g y e s ü l -
hetést. — Junius 1 2 - k é n 1 8 4 5 . 

N a g y J á n o s , 
nagy-sal ló i lelkész. 

I s k o 1 a-a g y : 
Öröm-ünnepe a' sz.-mlvarhelyi ev* 

ref. íőtanodának. 
E' folyó 1 8 4 5 - d i k év jun. hava 29 - ik napja 

szívet örömmel töltő első ünnepe vala a ' széke ly -
udvarhelyi ref. fötanodának. Meglepő szemlélet 
volt a' néhai Kis József 8 0 , 0 0 0 v.ft hagyománya 
kamatának a' hagyományozó intézete szerinti 1 - s ö 
kiosztása. Ugyanis az irt napon, délelőtti tíz ó r a -
kor, megjelent a' tanoda nagyobb tanító-teremé-
ben a1 biráló-biztosság, mellynek tagjai a' tano-
dai igazgató-tanáron, tanásznagy- és ellenőrön 
kivül, a' nemes szék két kir.-birái, és e g y j e g y -
zője, kik közöl most egyik e g y s é g h i v ö , másik 
római hitvallású volt. Megjelent a' tanodai haran-
gok jeladására a' tanári kar, az e g é s z ifjúság és 
számos idegen. Ekkor az ifjúság éneklő - és han-
gászkara, e g y a'czélra készített énekkel, az e g é s z 
gyűlést szívemelöleg mulattatta, melly után i g a z -
gató-tanár t. Magyarosi Sz. József úr fölállván a' 
tanító-székbe, e g y a'czélra vezető alapos b e s z é -
det tartott a' gyűléshez és ifjúsághoz. * ) Ez után 

Tanári beszéd n. Kis József jutalmának legelső kiosztá-
sakori ünnepélyessége alkalmával. Sz.-Udvarhelyen, jun. 
29-kén 1845. 

Méltóságos és tekintetes felügyelő biztos és oktató 
elöljáróság! 

Nemes ifjúság és tisztelt egész gyülekezet! 
Nem új, hanem több esztendei óhajtásnak czéljánál 



a* biráló-biztosság- és tanári-kar által az ifjúság 
egész iskolai évi szorgalmakról tett ítélet fölol— 

látja magát e' főiskola , ezen öröm-ünnepélyes napján, 
ma, midőn ugy tetszik nekem, mintha e1 tanoda egyik 
magas-gondolkozásu alapítójának lelkét szemlélném it-
ten előttünk megjelenni, mosolygva és örömtelve, azért, 
hogy lássa szent-czélzatu végrendelete hű kezelőiről, 
miként fogadják el a' pályázó ifjak a' jeles érdem ba-
bérját, és kitűnő igyekezet méltánylását. 

Mert vájjon csak pályabér, csak szorgalomdíj-e az, 
mi ifjú lelkeket emel nemes szellemi törekedésre? Ennél, 
ugy vélem én, sokkal mélyebben, sokkal melegebben 
mozgató rugó, egy nyilvános közhelybenhagyás más 
pályafutók felett, egy illy ünnepies alkalommal, midőn 
győzedelmi érzelemmel dagadnak jutalomra érdemesnek 
itélt ifjak keblei, győzedelmi öröm röpkedi körlü fe l -
ügyelőket, birákat, tanítókat 's minden fogékony-lelkü 
részvevőket. 

Illyen napot ugy képzelek én, mint a' tudományok-
nak, emberiség musáinak, egy ünnepét, mellyen érthe-
tők és érezhetők emberi szivnek illy magosabb ömlede-
zései, millyenek nemjeti költőnk e' zengő szavai: 

A' szökő Flórák mosolyogva l engnek , 
Könnyű hullámin magos é lde lemnek: 
'S halhatatlanság koszorúi nyílnak 

Büszke nyomokban. 

Illyen halhatatlanság koszorúja kezd e' napon nyílni 
tanodánk egyik alapítója szép emlékezetének. 

Ugyanis midőn ezelőtt néhány évekkel emele isko-
lánk hálás érzetre melegült ifjúsága emlékoszlopot a1 nagy 
K i s G e r g e l y n e k , kinek dicsősége olly régi, mint 
ezen intézet fenálló köépülete, mellyet az Ő buzgalma 
emelt, mint ezen iskolának, mondhatni semmiböli terem-
tője : jelenleg nem sokkal több , mint félszázad közbe-
jövetelével, a1 teremtő lelkű atyának művét, fentartani, 
éltetni 's annak örök áldásait tenyésztetni törekedő fija 
boldog emlékezetű bachamadarasi K i s J ó z s e f úr, 
egykor nemes A.-Fehér vármegyének egyik élő isme-
rettára és világítófénye, e'mai napon új korszakot kezd 
iskolánknál, mint maga is eredeti nemes székely honfi, e' 
szép és szabad székely földön 's épen ennek anyavá-
rosában. 

Ez azon nevezet és jelenet, mellynek alkalmával 
azon nagyszerű áldozatra, mit ezen árnyékában tisztelt 
nagy honfi nemzete művelődésének emelésére letett, hi-
degen, nemzeti fölmelegülés nélkül egy igaz székely 
honfi sem gondolhat. 

Mert midőn a' felséges természet tavaszában egy 
csepp harmatnak, és abban tündöklő fénypontnak is ha-
tása az egészben nem vész el; vagy midőn az erkölcsi 
világban is buzgó czél, közjóra nyújtott csak egy ezüst 
garasnak is erkölcsi becset ad: mennyivel inkább 8 0 , 0 0 0 
forint pénzalapnak minden évben 4 8 0 0 forint kamata 
kiosztása, mind tanulj intézeti czélokra 's valláskülönb-
ségnélküli székely ifjú lelkek felinditására felszámítha-
tatlan jótékony következésü. 

Valójában, Kis Gergely tényi erődús lelkének épen 
illy hatalmas anyagi eszközzel járuló pártolóra és 
teremtését fentartó folytatóra 's gondviselőre vala szük-
sége, millyen lett egy hozzá méltó férfiú, mai tisztele-
tünk tárgya, az ő fia. 

* Mert millyen szüksége van a' léleknek testre, épen 
ollyan múlhatatlan , sőt első föltétel iskolák életében is 
az anyagi jóllét a' szellem-életre nézve: szép ég alatti 
földe az anyagi jóllét, szellemi fölvirágzásnak, a 'hon 
tavaszában az ifjúság iskolájában, — ezt érezni képes 
volt Kis Józsefünk, a' mi B u 111 e rünk; mikor pedig 

vastatott, melly után a* magokat erkölcs- és tudo-
mányban kitüntetett ifjak közöl ö tvenen , a1 kik 

az anyagi alap megvan : akkor aztán másfelől a' me-
rész teremtő Prometheus akár arany, akár ezüst, de még 
lelketlen holt emberének, igaz, hogy lelkesítő Minervára 
van szüksége. 

Mivel milly igaz vala az első föllétel, miként testre 
van szüksége a1 léleknek , a' földre az égnek: ollyan 
kétségtelen a' másik is: hogy embert erkölcsileg terem-
teni, képezni akarónak lelkesedésre, igaz, szép, jó, 
nagyiránti érzetre-fogékonyságra képesnek lenni elma-
radhatatlan kellék; pénz, söt tudomány is magában nem 
sokkal birnak a1 czélra több élettel, mint az iskola-épű-
leteinek néma kövei: nem ezek teszik az iskolát, — lel-
kesítői, életadói annak, felügyelő, biztos és oktató elöl-
járóság: ez vezet tanuló-ifjuságot oda, hová kell, hogy 
jó emberekké és hasznos polgárokká képeződjenek. 

Bátran állíthatom már, eröleien ugyan, de hív szó-
noklatomat alkalmazólag hagyományos ifjak fögondnoka 
T. úr! miként e' nemes tanodát senki hatósabban nem 
gyarapította, nem emelte, mint T. űr dicső emlékezetű 
két eldődei; igazán, ugy lehet tekinteni e' művelődés ed-
digi jóltevöinek koszorújában a' két K i s t, atyát és 
fiút, mint zöld székelyföldünk feletti egünkön az éjszaki 
csillag-koronában kettős gyémántot; mit egykor még 
egy illy szép iskolai esztendő végén. — De mit láttatsz 
a' jövendő tükörében, kék remény ! oh, felróasázolt esz-
tendő ! oh, égből szállt tünemény! egy harmadik illy 
alapító-névnek hozzájárulása olly tündöklővé teendené, 
millyen a' három király a' pompás oriva csillagzatában. 
De igazán kell ítélnem 's szólanom: Kis József úr utolsó 
akaratja, czélja 's egész lelke, a1 T. úr végrehajtó hív-
munkája nélkül, csak egy testetlen lélek, csak egy tá-
volról mosolygó remény lett volna. Igy pedig ezen öröm-
hálás emlékezet jutalmazása szép napján a' czélnál va-
gyunk, igy a1 hagyomány mától fogva életbe lépett, miért 
én is e1 tanoda, söt a1 nemzet nevében hálás köszönete-
met nyilvánítom őszintén, de szabadon. 

Hozzátok pedig, nemes ifjak! emlékeztetésem csak 
ennyi: Ne feledjétek, hogy az alapító legközelebbről 
nektek élt, néktek halt meg; éljetek hát ti is a1 honnak. 

Háladatos élőfa , melly issza 
Védhegye és napja for rásá t , 
Gyümölcsben a jándékozza vissza, 
Virágai aranyozását. — 

Értitek és érzitek ti, hiszem én, ezen képet; értelmi 
és erkölcsi művelődésetek, tudományos és erényes éle-
tetek erős védhegye itt Hargita alatt mi és ki más mint 
Kis Gergely? ebből fakadó gazdag forrás öntözött nö-
vényeire az ifjúságnak, és e' felett világító 's melegítő 
nap, mi és ki más, mint a' fia Kis József? 

Csak jó, csak értelmileg's erkölcsileg müveit ifjak-
ban kivánt ő, a'ti alapítótok, élni: az atyának a' tanoda-
udvaron emelétek emléket, a' liúnak emeljetek lelketek-
ben, azzal, hogy az igaz, szép, jó gyakorlatában ma-
gatokat tökéletesítsétek. 

Akkor az ö emlékezete, ezen főiskola életével együtt, 
virágozni és élni fog örökké. 

Hozzád pedig, dicsőült lélek! lelkesebb szavakat 
emelni nem tudok, mint ha sajat utolsó szavaidat végren-
delésedből felhozom ezekben: Illyetén rendelésemet a' 
közjó előmozdítására és a'székely nemzet művelődése elő-
mozdítására tevén, magamat a' nemes nemzet kegyes 
emlékezetébe ajánlom. 

Élni fog, dicső lélek! emlékezeted, halhatatlanul élni 
fog a1 nemzet lelkében örökké ! 

B. 



már előre ki voltak j e l e lve , a'tanító-terem aszta-
láról az egész gyű lé s előtt vették el a' számukra 
kitett 6 0 - 60 v.forintokat jutalmul. Meglepő volt 
itten a' jutalmat-nyertek magasztos érzésinek 
szemeikből való tündöklése, 's a' pályázó, de r e -
ményekben csalattaknak bús tekintete a' figyel-
mes szemlélő előtt. 

D e hogy a' t. cz . olvasónak tisztább fogalma 
l e h e s s e n , mennyire folyt l e g y e n be Kis József 
hagyománya, és ennek atyja Kis Gergely, fárad-
hatatlan munkássága által a' székely-udvarhelyi 
fötanoda e lőmenete le- és a' nemes székely nem-
zet boldogítására: szükségesnek látom, ha a v a -
tatlan kezekkel is, a' tanoda e r e d e t e - 's neveke-
désének rövid rajzolatát közleni. 

Ugyanis 1 6 7 4 - b e n gr. Bethlen János volt, 
ki I - s ö Apafy Mihálytól kiváltságot és Köhalom-
székböl 2 5 köböl búzát nyert a' tanoda számára, 
maga pedig 4 ezer ft ajándékkal hozzá járulva, 
állított fel nagyszombati Letenei Pál rectorsága 
alatt n é g y classisokat, u.m. e tymologiát , synta-
xist , poétikát és rhetorikát, kik közöl a' rector-
nak 1 2 0 , a' tanítóknak harmincz-harmincz forint 
fizetésök volt a' 4 0 0 0 ft kamatjából. A' könyvtár 
állott az Apafy Mihálytól ajándékoztatott 1 5 és 
gr. Bethlen Jánostól küldetett 2 6 darab könyvek-
ből. Ezen Letenei Pál rectorságában építtettek, a' 
tanoda déli végében, a'mai tanító-terem alatt levő 
két szobák, legelsöbben köböl , mellynek fölébe 
későbben 1 7 4 8 - b a n Borosnyai János tanár épí-
tette a' mai tanító-teremet, 's 1 7 4 0 - b e n a' még 
ma is meglevő tanító-széket megujíttatta ezen zsidó 
felülírással: Chodesch Lajehovah (szentség a' J e -
hovának) 

1 6 8 0 - b a n Rozgonyi János, ki egyszersmind 
I -ső Apafynak udvari papja volt, lett legelső pro-
f e s s o r , ki az elementaria é s conjunctica c lass i -
sokat állította föl. Rozgonyi Jánoson kezdve, 
1 7 6 7 - i g , mikor a' gondviselés Baezka Madarast 
Kis Gergelyt rendelte ezen iskola tanárának, v o l -
tak egymás után következve 11 tanítók. Kis Ger-
gely, két szobát és e g y tanító-teremet kivéve, csak 
faépületekböl álló tanodát talált 1 5 0 0 0 ft tökével. 
D e ezen munkás férfi 1 7 7 0 - b e n hozzáfogott é s 
1 7 7 3 - b a n 16ezer forint köl tségge l tökéletesen 
bevégez te a' ma is fennálló három-emeletü, 4 3 
szobákból 's derék tanári lakból álló tanoda épí-
tését , a' 15 ezer forint töke nemcsak sérthetetle-
ntil való megtartásával, hanem annak 1 7 7 9 - i g 
már 34ezer forintra való neve léséve l . 1780-ban 
e g y második tanári-hivatalt állított 's legelső ta-
nár-társa volt Csernátoni Sámuel. 

Nem szűnt m e g a' lelkes férfi a' tanoda é p í -
t é se bevégzéséve l a' munkásságtól; hanem, az 
akkori vallásbeli türedelmetlenség daczára, II-dik 
József császár k e g y e s engedelmével , a' legelső 
alapkő betételétöl f o g v a , az utolsó cserep-darab 
feltételeig szüntelen szemes vigyázása alatt épí -
tette , épen a' piacz közepén, a' tanoda elébe a* 

reformátusok díszes és tágas nagy templomát, 
melly után 1 7 8 7 - b e n a' hasznos férfi az egész 
haza, de különösen a' székely nemzet nagy kárára 
idő előtt élte 50 -d ik évében Sz . -Udvarhelyen 
meghalt. 

Maradtak a' derék férfinak három gyermekei , 
József, Borbála és Ferenez, jó l l ehet n e v e l e t l e n , 
de a' kik még is a' derék atyának méltó utódai. 
Különösen József, ki nemes Alsó-Fehér várme-
gyének sok ideig főjegyzője 's végre alispánja 
v o l t , hagyott végrendelésében az udvarhelyi t a -
nodának 8 0 , 0 0 0 ftot, mellynek kamatjából é v e n -
ként az általa több hazafiak segedelmével eszkö-
zöltetett 's 1 8 3 2 - b e n már létre is jött, negyedik * ) 
v a g y jogtanári hivatal fizetésére rendelt 5 0 0 , e g y 
német és franczia nyelv-tanítónak viszont 5 0 0 v . 
ftot évenként fizettetni. Ezenkívül e g y ifjú a' szép 
írásért, e g y a' német v. franczia nyelvbeni maga 
kitüntetéseért, ötVen ifjú pedig az erkölcs és tu-
dományos elöhaladásért kap külön-külön hatvan 
v.forintokat jutalmul évenként. Igy azon tanoda, 
mellynek ezelőtt 171 évekkel gr. Bethlen János 
4 0 0 0 ftokkal vetette meg alapját, Kis Gergely 
pedig 7 8 évekkel ezelőtt faszobákkal, 1 5 , 0 0 0 ft. 
lökével, e g y tanárral talált, ma n é g y tanárt tart, 
illendő fizetéssel 's szállással e l látva, 8 alsóbb 
osztályok tanítóit 's több hivatalosait tudja fizet-
ni; e' mellett több nemes-keblü 's a1 tudományok 
előmenetelét 's közjót munkálódó hazafiak h a g y o -
mányukból mintegy 5 0 0 v.ft., egyedül Kis József 
véghagyományából pedig 3 1 8 0 v.ftokkal s e g é -
lyeztetnek évenként az erkölcs- és tudományos 
elöhaladásban magokat kitüntetett ifjak, pedig min-
den vallás-különbség nélkül. B a c o n i. 

Bécsi evangelika tanodák kiizvias-
gálatai. 

Mint a' mieink, szint azon ünnepélyességgel 
tartatnak a' bécsi akatholikus atyafiak tanodai köz-
vizsgái is. D e hogy legelőször is számot adjak e' 
feltűnő nevezetről, meg kell említenem, hogy mi-
dőn a' bécsi reform, imaházba menék, nagy n y o -
mott betűkkel e' hirdetményt olvasám: felszólítás 
a' linzi akatholikus tanoda alapítására. Midőn e g y 
tanárt megkérdék, miféle új fe lekezet az, melly a' 
reformált katholikusok által pártoltatik, sőt a d a -
kozás végett ajánltatik? mondá: ezek evangélikus 
hitsorsosink, de a' kiknek, mint szinte nekünk is, 
Bécsben's Ostriában törvényes nevezetünk: A k a -
tholikus. 

De hogy a' tárgyról szóljak. A' bécsi refor-
mált csinos imaházban, hol ez alkalommal a' s z é -
pen aranyzott szószék és oltár porellenzövel volt 
bevonva, összegyülének folyó évi julius hava v é -
gén mind a' két evangelikus egyház elöjárói 's 
helyet fogának e g y zöld asztalnál. Körülülnek és 

*) A' harmadik tanári állás 1804-ben állítattott fel. 



állnak a' szülök, mint szinte más hallgatni s z e r e -
tök. A' vizsga úri- ima elmondásával ének nélkül 
kezdeték meg. Mert, hogy mellesleg megemlít-
sem, bécsi atyánkfiainak még templom-organistá-
juk is r. katholikus, ki pusztán vasárnap r e g g e l e -
ken a' conservatoriumból szokott, nyolczadfél száz 
v. f t . fizetés mellett, azon községben énekelni, hol 
az énektanító is hasonlag r. katholikus. Illy n a g y 
szükséget lát zenében, énekben nemcsak M a g y a r -
honunk, de m é g maga a' nagy Bécs i s ! 

Első nap az első 's második nemzeti tanoda-
beliek vizsgáitatának, mind fiúk, mind leányok 
részéről. Némel ly tekintetben különböző az ö v i z s -
gájuk a' miénktől , 's véleményem szerint, c z é l -
szerübb is. Legelőször vallásból felelnek, de nem 
valamelly száraz hittani szörszálhasgatásokat, 
v a g y rendszeres morált: hanem a sz.-iratból k i -
szedett, könnyebben érthető, 's megmagyarázott 
helyeket mondanak el. A* vallás-tanító, külön a' 
többi tanok tanítójától's diákon nevezet alatt, o k -
tatja a' különböző-osztályú növendékeket, s z ű -
kebben vagy bővebben, azoknak g y ö n g e f e l f o g á -
sukhoz alkalmazván értelmes tanítását. Majd e g y 
kis nyelvtanból adának vizsgálatot, mellynek mód-
ját én különösen becsültem. Felszólíttaték a ' g y e r -
mek a' derék superintendens Francztói, h o g y a' 
táblához menjen, 's először ö, majd váltogatva az 
evangélikus atyafiak superintendense, majd ismét 
más lelkész e g y - e g y sort mondogatott, h o g y azt 
egymás után a' táblára írják le. Midőn az e g é s z 
tábla be volt írva olly kalligraphiával, melly tíz 
é v i g tanultnak is beillenék, 's olly orthographiá-
va l ,me l lyben hibát nem lehete lelni: a 'következő 
e g y - k é t é v e s tanuló-növendékek a' leirt tételek 
he lyes pontozására szólíttatának föl. E' jeles m u n -
kát a'leirt mondatok fejtegetése követte, nem v a -
lamelly alföldi pergető modorban, hanem c s ö n d e -
sen, megszaggatva , vi lágos értelemmel. B izony 
ha e 'v izsgát valamelly rögzött földink látta volna, 
azt mondandá: hiszen nem tudnak ezek e g y szót is , 
mindig a' tanító beszél , kérdezősködik, 's ö csak 
e g y becsületes feleletet sem hall! És én épen e n -
nek örültem. Láttam 's éreztem, hogy itt a' g y e r -
mek az életnek tanúi, mert számvetésbeli bámu-
latos ügyes ségök , irásfejtegetni-tudásuk 's g y ö -
nyörű iratuk tökélyesen bebizonyíttatott. Első 's 
második nemzeti tanodabeliek adák e' vizsgát, de 
lehetlen volt eltitkolnom hihetlenségemet, h o g y 
olly helyesen 's olly gyönyörűn tudnának e* k i -
csinyek írni, mígnem azt a' táblán bebizonyíták. 
Különösen ajánlja e' vizsgát azon nemes bizalom, 
mellyel a' tanítvány tanítójához, 's azon s z í v e s 
nyájasság , mel lyel ez tanítványához viseltetik. 
Felszólítá a' tanító egyik tanítványát. Nem felel . 
— Szólít másikat: ez is hallgat. I g y a'harmadik, 
's negyedik — 's tovább. De e' jelenet azért nem 
pattant lángszikrát a'neki dühült tanító szeméből , 
m é g csak e g y fejbillentésre sem ingerli, hanem 
kedves 's magokat kitüntetni akaró tanítványit 

a i ta ösztönzi, hogy fölemelt karral 's ujjakkal j e -
lentsék , mikép ők megfejtik a' kérdést, mel lyre 
tíz —tizenöt tanulótársuk meg nem felelt. S z é p , 
bár hallgatag megdicsérése a* tanítónak; h a l l g a -
tag , de leverő szemrehányás a' becsületérzésre 
szoktatott tanítványnak, midőn kitűnik, hogy v a n -
nak, kik szorgalmasok voltak, 's így tudnak, má-
sok pedig, kik hanyagok vol tak, nemcsak nem 
tudnak, hanem szüleik, tanítóik, elöjáróik 's hal l -
gatóik előtt megszégyenülnek . És én igen h e -
lyeslem e' modort. Helyes lem azt, hogy jutalmak 
osztatának ki, mellyekre a'jutalmazandó n e v e már 
előre rá volt nyomva. Kárhoztatá ugyan ezt n é -
melly hallgató barátom, h o g y tanítói önkény, — 
de épen rá, mint je les tanítóra hívatkozám, h o g y 
tanítójánál itélheti-e el méltányosban valaki a' j u -
talmat ? Tévedhet ez ugyan, mert mindenütt van 
tökélyetlenség emberi tényben: de nem jobban 
tévedhet -e a' hallgatóság, e g y véletlen felettöl 
függesztvén föl Ítéletét, mint a' tanító, ki p e r c z e -
ken, heteken, havokon, éveken át ismerheti t a -
nítványát? Szavaiának is e' kicsinyek és könyvből 
olvasának. 

Lehetlen meg nem ismertetnem e' könyvet , 
melly ezen ártatlanoknak tanodai olvasmányuk. 
E g y tanár kérdésemre azt fele ié , hogy e' könyv 
a' jeles Campe müve, 's becse annyira ismeri, hogy 
magok római kath. atyánkfiai a' bécsi nemzeti t a -
nodákban e' könyvet használják csekély vá l toz-
tatással. Hát nem Dávid jerusálemi zsoltárai, v a g y 
a' nehéz-értelmű (különösen gyermekeknek) h e i -
delbergi katechismus az o l v a s ó - k ö n y v ? Kérded 
földim megütközve. Bizony nem! Bécsben először 
embernek születik a' gyermek, aztán, ha e sze jöni 
kezd, ugy alakítják b u z g ó keresztyénné. E l é g bi-
zonysága ez állításomnak azon e g y t é n y : h o g y 
midőn ott vasárnaponként egyházba akarok jöni, 
rendszerint ajtón kül kell az igét hallgatnom; mert, 
mint nálunk, jókorái kegyeskedésse l nem c s ö -
mörltetik el az I s t e n tiszteletétől az e m b e r e -
ket. Olvasó-könyvük tehát e' czímet viseli: „ I f jú -
ság o lvasó -könyve ." Tartalma pedig e' könyvnek 
részint b e s z é l y , részint párbeszéd-alakba van 
öntve. N é g y esteli beszé lgetésekre van osztva, 
mellyeket e g y derék házi apa családa közt tart. 
É s itt apró történetkékben, gyermeki fe l fogáshoz 
mérve, gyönyörűn van előadva a'kis gyermeknek 
minden tudni-való. Mese-alakban elmondja az öreg, 
hogy e g y apa meghűlés után, melly izadság k ö z -
ben, hideg vízital 's olly ablakba-állásból szárma-
zott, mellyen szélhuzam vonult keresztül, e lveszté 
egészségét 's árván hagyá gyermekeit. E ' m e -
sénél vigyázatlanság-czím alatt kézzel foghatólag 
adja elö az embernek önteste iránti kötelességeit . 
Miután hasonló alakban beszólt a 'mértékletesség-
ről étel-italban: átmegy a' munkára, innen ismét 
a' nyugalomra 's ártatlan gyönyörökre. V é g r e a' 
tisztaságról beszél. E' beszé lgetés irányában nem 
ismerünk-e rá a' testünket illető köte lességekre? 
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mert tagadhatlan, mi állatoknak születünk l e g e l ő -
ször, 's ha testünkre, szüleinken kül, magunk is nem 
ügyelünk már gyermekkorunkban, söt ez ü g y e -
lésre nem is taníttatunk, figyelmeztetünk: egész 
életünkben megsínyljük azt. És hol taníttatik í gy 
honunkban az egészségtan, h o g y az nem száraz, 
rendszeres,bár néhol úgysem taníttatik:hanem g y ö -
nyörködve tanító, 's mulattatva-használó legyen. 

E lvégezvén így előbb a'test iránti köte lessé-
geket : átmegy a' lelket-illetö kötelességekre, 
mellyekböl igen helyesen csak a' tanulást emeli 
még ki, 's a' vétek eltávoztatását Testet , lelket 
egyiránt illető kötelességül példákban ajánlja a' 
takarékosságot, intést adva a' két túlságnak, p a -
zarlásnak szinte, mint fösvénységnek távoztatá-
sára. 'S ezzel első része b e v é g e z v e a' kedves 
o ivasó-könyvnek. — Következik ezután 

A' második esti beszéd. Ennek tartalma, h a -
sonló mulattató alakban, a' mások iránti köte lessé-
geket adja elö. Beszél király, törvény , katonák-
adóról. Megismerteti a' polgárokkal 's minden 
embertársaival a1 kis gyermeket. 'S milly k e d -
ves lehet az a' kis embernek, midőn a' polgárzat-
ban a' maga helyét föltalálja, ki tudja mutatni, 
hogy k i? 'smiért v a n ? és hogy minden ellenében 
mi köteleztetése? Meg van aztán példákban m u -
tatva, mi a' tolvajság, csalás, hazugság, hamis-
eskü, 's hogy mennyire utálatos bűnök ezek. 

A' harmadik esti beszéd társasági köte lessé-
gekre vonatkozik. Milly szép, ha nem, mint a' 
párizsi hárorn-éves gyermek, mint betanítóit drót-
báb : hanem, mint lelkes gyermek önszántából 
szolgálatra-kész , nyájas és sz íve s a ' g y e r m e k ! 
É s azt illy mesés példákkal el lehet érni. Lefestve 
az ir igység , kevélység , rágalmazás, gúnyolás, ha-
rag, engesztelhet lenség, fecsegés é s hálátlanság. 
Miután í g y tudja, mi szép és jó, mi rosz és utála-
tos: örülök hinni, h o g y a' kis ember inkább v á -
lasztja nemes szabadságának érzetében a' jót és 
nemest, mint ha azt erővel , bottal verik bele, a' 
nélkül, hogy csak fogalma is lett volna valaha 
s z é p - é s jóról, mi, fájdalom! sok tanítóinkban m a -
gukban is terra incognita. —Majd átmegy a' házi 
élet föstésére, előszámlálja a' viszonyokat, mik 
szülék, tanítók, fi- és nővérek közt vannak. M e g -
mondja, hogy ezek ellenében, továbbá a' c s e l é -
dek, szegények, kodusok iránt, söt az állatok e l -
lenében is mi kötelessége van az embernek, mind 
olly tan, mellyet előbb kell tudni a' gyermeknek, 
mint szinte fogalma volna arról, h o g y van tudo-
mány, hogy van a v a g y v betü. 

Ezen fokok után igen érthetöleg lép által a' 
lé lek- 's lelkiösmeret-ismertetésre, innen ismét 
tovább, 's szót a' vallásról, mellyet, mint az em-
beriségnek legnagyobb jóltevöjét, ugy ad, és 
méltán, elö. 

A' bécsi nemzeti tanodákban hat évig tanul-
hat a' g y e r m e k , valláson kül s z á m - , nyelvtant, 
földirat- , történettant, írást és rajzot. Több m a -

gyarhoni tanító van ez intézetben, kik verseny utján 
nyerének itt hivatalt. Mi azért is különösnek tűnik 
föl, hogy azon protestáns bécsi seminariumban, 
melly ö fe lségének évenként mintegy 7 5 , 0 0 0 
váltó forintba kerül, 's mellyben öt tanár oktatá-
sa alatt kimerítöleg taníttatik a'theologia, jobbára 
csak az örökös tartománybelieknek van helyök, 
minthogy azoknak nem engedtetik m e g a' kül-
földre tanulásvégetti utazhatás. A' seminárium 
tanárai ö felségétől veszik fizetésöket, a' nemzeti 
tanodák tanítói pedig az evangélikus két község 
pénztárából 6 — 8 0 0 ezüst forinttal díjaztatnak 
évenként. A 'rendes lelkész fizetése 1 2 0 0 , a' re-
formált superintendensé pedig 2 0 0 0 ezüst forint 
évenként. K e n é z y L a j o s . 

papi jelölt. 

B e l f ö l d i k ö z l e m é n y e k : 
Halálozások. Nagy Bajomban, Somogy 

m e g y é b e n , n a g y s á g o s Nádasdi SárJtözy István, 
cs. k. tanácsos, több t. n. vármegyék táblabírája, 
ns. Somogy megyének az aljegyzöségen kezdve 
fel felé egész az alispáni hivatalig 5 0 évek alatt 
egykori tisztviselője, a' helv. hitvallást tartó b e l -
ső -somogyi egyházmegye 5 2 évekig volt s e g é d -
gondnoka, aug. 2 9 - é n , öregségi e lgyengülés 
miatt, életének 8 7 - i k esztendejében a* jobb életre 
átszenderült, hideg tetemei pedig sept. 2 - á n P . -
Korpádon, a' nemzetségi temetkező helyen , r a n g -
jához illő t isztességtétel-adással, eltemettettek. 
Béke lengjen porai felett! 

— Folyó év septemb. 3-dikán végez te be 
földi pályáját a'bejei reform, sz . - egyház 1 5 év ig 
volt buzgó hitsáfára, néhai tiszt. Szombathy József 
űr. Milly romlékony e' gyarló élet! A z említett 
hó 2 - á n dél-est , még szokott vidor lélekkel — 
távol képzelve magától az enyészet öldöklő a n -
gyalát — jelent meg az Isten sz.-hajlokában, esti 
zsolosmáját bemutatandó; 's azonban már akkor 
az életet oltó halál, a' borzadalmas, palástja szélét 
fogá. V é g e z v é n sz.munkáját, az egyház érdemes 
iskola tanítójával, nyájas enyelgések 's lelket 
fölvidító tréfák közt ment egyszerű de csínos pap-
lakába, és már ekkor a' halál zárta be utána háza 
ajtaját. Még rövid, de tisztán készített vacsorájá-
hoz is leült; leült , hogy ép és egészséges t e s t é -
nek a' szokott táplálékot megadja; hajh! de a' kö-
rülte borongott rémkirály elűzte étvágyát, u n -
dort és fájdalmat érezvén belsejében, fölkelt a s z -
talától, lefeküdt ágyába, 's véle együtt a'halál ,— 
a' mellyböl többet soha föl nem kelt. Ki irná le 
ijedelmét a' ve le e g y szobában aludt 's regge l 
fölébredt nőnek, midőn kedves férjét örök álomra 
szenderülve találta! E g y hirtelen gutaütés eloltá 
élte világát 4 8 rövid évek után, ki még ugyan-
annyira lett volna érdemes. 

E g y illy férfiú — kinek halála, minden öt i s -
merőkben megrázkódtató fájdalmas érzést é b -
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resztett föl — megérdemli , hogy tiszta jellemét 
néhány töredékeny szavakban közöljem. 

E g y papban mindenek fölött igényelhető sze-
lídség , melly bárkit is maga iránti sz íves von-
zalomra kötelezelt; — mély becsületérzés, melly 
azt sugalja, hogy egyedül nemes erkölcs, önzés -
nélküli tiszta erény adja meg az ember valódi 
becsét 5 — fáradhatlan szorgalom, melly az 
anyagiak gyűjtése melleit főleg a'szellemiek meg-
szerzésökre tűzi lelke vágyát 's iparát; — buzgó 
vallásosság, melly egyedüli alapja a' társadalmi 's 
magános jóllétnek; — munkás felebaráti s z e r e -
t e t , melly az egész emberiséget testvéri ka-
rokkal öleli által; — olly fesztelen társalko-
dási nemes szellem , melly a' legsötétebb b o -
rúra, bármikor is képes volt derűt teremteni, 
melly egyedüli fűszere volt minden körnek, lett 
l égyen az tudományos, v a g y pedig barátságos; — 
e g y tiszta, csengö-hangzatu papi ékes-szólás , 
melly a' szónokban ollyannyira kívánatos, melly 
nélkül a' legszebb beszéd , a' legtartalomdúsabb 
munka is elveszti hatását, melly nélkül kiáltó szó-
zat pusztában a' pap, — 's végre egyházmegyénk 
boldogsága iránt, mellynek több ideig jegyzője 's 
tanácsnoka volt — bebizonyított buzgalma 's e r -
nyedetlen törekvése, jellemzék öt, mint sírhal-
mán túl is virulandó papi erények. — Kit is mi -
dőn elveszténk, méltó bánatunk 's igazságos fáj-
dalmunk könyeivel öntözheténk meg. Gyászbe-
szédet tartottak felette t. Kálniczky Sámuel zsipi 
és Szabó István runyai lelkész urak. Amaz alap-
igéül fölvette 1. Kor. 4: 1 . azt adván elő b e s z é -
dében: „Mint kell ítélni a' papok felöl? 1 - ö r ugy 
mint Krisztus szolgái, 2 - o r mint Isten titkainak sá -
fári felöl ." Emez pedig azt mutogatá szónoklatában: 
„Kinek neve marad föl holta után ?: annak tudni 
illik, ki kötelessége tiszteiben pontosan eljár. A' 
sír felett röv id , de szív mélyéről fakadott b e s z é -
det tartott Major József bátkai isk.tanító úr. 

Az e léggé megsirathatlan férfiút, a' g y e r -
mektelen nőn kivül, kesergik a' legmélyebb é r z e -
lemben, gyászos özvegységü édes anyja, 's for-
rón szeretett két testvérek, — kesergi az érdemet 
méltánylani tudó e g y h á z , melly benne e g y olly 
lelki atyát veszteit , kinek mását nem egyköny-
nyen találja fö l ; kesergi a' turócz-vály-völgyi 
olvasó-társaság, mellynek létre hozója ö volt, 's 
kesergik minden paptársai. Béke és nyugalom 
örködjenek sírja fölött! S z a b ó S á m u e l . 

g . -szkárosi pap. 
Halálozás és székfoglalás. Mind-

azokat, kiket a'tárgy érdekel, valamint azon t. cz. 
urakat, kik egyrészről a' k.-kőrösi másik papi 
hivatal, másrészről a' magyar oktatói szék e l -
nyeréseért folyamodtak és még mai napig is j e -
lentkeznek,—kötelességem tudósítani: hogy mind 
a' két hivatal be van töltve. Ugyanis, a' kérlelhet-
len halál t. Maior József, elébb h.m.vásárhelyi, 
utóbb k.-kőrösi ev. hitszónok urat. élete 43—ik 

évi korában, f. év tavaszhó 1 7 - é n , tüdövész k ö -
vetkeztében, lelketlenné tevén: holt tetemei felett 
azon hó 2 0 - á n alulirt a' szónokszékröl g y á s z b e -
szédet, az oltár előtt pedig t. Spannágel Ferencz9 
vadkerti ev. hitszónok úr, papi-búcsuztntót tartott 
rímes versekben. A z e l s ö ezen alapígéből: „ M e g -
emlékezzetek a' ti elöljáróitokról, kik nektek szól-
ták az istennek beszédét; kiknek kövessétek h i -
töket meggondolván, mi czéljok volt életökneb 
Zsidók: 13 , v . 7 " tárgyalás alá v é v é n : Mi á l -
tal emlékeznek meg keresztyénileg a' prot. hall-
gatók , elhunyt lelki tanítóikról ? — 1 ) Ha taní-
tásaikat 's példás életöket követik; 2 ) ha kimulá-
suk után is szeretik és tisztelik; 3 ) ha özvegye ik -
's árváikról gondoskodnak. A' második pedig 
emez alapíge vezérfonalán: „ E g y kevés ideig 
nem láttok, és ismét e g y k e v é s idő múlva m e g -
láttok engemet. Ján. ev . 16 , v. 1 6 . " szívreható 
búcsút vön a'megszomorodott ö z v e g y - ' s egyet len 
fiától, minthogy a' boldogult, ezelőtt kevés i d ő -
vel 3 gyermekét, 's napát veszté el hirtelen e g y -
másután. Ennek helyébe elválasztatott h i tszónok-
nak, a1 jénai egyetem polgára, t. Sárkány János 
pilisi papsegéd úr , ki is miután f. év nyárutó 3 -
án föesperes úr, és az apostagi 's vadkerti t iszt-
társak által, hivatalába ünnepélyesen beiktattaték, 
székfoglaló beszédét tartá ezen alapígéből: 1 . 
Timoth: 4 v. 16 . — tárgyalván: Miképen fog a' 
ker. pap sz. hivatalában sükerrel működhetni ? 1 ) 
Hirdesse buzgóan az Isten igéjét; 2 ) a' hirdetett 
tanítások üdvös voltát tulajdon tetteivel bizonyít-
sa; 3 ) a' hívek viszont bizodalmukkal, szeretetök-
kel segítsék terhes munkájában. 

A' magyar oktatói széket pedig , külországi 
egyetemekre i g y e k v ő , de elébb e' hivatalban 
megkívántató költséget szerzendö, helybeli tanító 
fia Baros Károly pozsoni hittanjelelt úr nyeré el 3 
évre , miután az elébbi hittanjelelt Jakubovics So-
ma úr, a 3 é v e t , mellyre hivaték, kitöltve 's 
költséget szerezve, hivataláról lemondott, még ez 
öszszel a' jénai egyetemet meglátogatandó. 
Közli. B l á s y . 

T e m p l o m - s z * * n é e F é s I í i i ü t e p é l y 
K e l e t i é n . Ze lenén , — Nógrád v.megyében, 
Poltárhoz tartozó evang. f iókegyházban, — az 
Ipoly túlsó partján áll e g y szemgyönyörködtetö 
hajlék, szép egyszerűségében, már külseje által 
is szent rendeltetését nyilván mutató. Épülésére 
az élőknek, emlékezetére e g y kegyes megdicső-
ültnek rakaték az. Nógrádi, halhatatlan érdemű 
egykori alispán, most temesi gróf és főispán, 
méltóságos ebeczki Tihanyi Ferencz úr idvezűlt 
— mert boldogított — kedves neje, hodosi H o -
dosy Mária asszony ö nagysága, e g y alkalommal 
Zelenén mulatván, k e g y e s fogadásként nyi lvání-
tá, igéré, templomot emelendni e' szép falujában. 
Történt azonban, hogy nem sokára ezután a 'nóg-
rádi hölgykoszorú ezen legdíszesb virága, fájda-
lom ! szomorúan elhervada, gyermekágyban mul-



ván ki, ott, honnan ez úri fényes családra a' l e g -
főbb örömnek napja emelkedni látszaték, e g y e t -
len forró óhajtásának, tökéletes boldogságához 
m é g hiányzott, de most már több, mint csak r é -
ményiet t , teljesülése által. Az imádott nő eltűnt 
a' szem e lö l , de élt felejteni nem tudó szívében 
élt, minden egykori óhajtásaival, honboldogító 
férjének, — ki főleg ama szent fogadásnak nem 
teljesítését kegyelet-e l leni véteknek tartandotta. 
Ott áll tehát a'kies hajlék, mellyben az evangye-
l iom-igénylette egyszerűség , a' művészetnek sz í -
ve t -emelö minden kellékeivel tökéletesen ö s s z e -
köttetve, kielégítöleg tűnik e lő; — és ott áll, 
benne letétetve, egy , bécsi művész által tervezett, 
pesti által készült, f enséges emléke is a' megbol -
dogultnak. Felszenteltetése ezen, oltár- 's ennek 
ékeihez tartozó minden kellékek, orgona, ezüst, 
de gazdagon megaranyozott szent edényekkel 
bökezüleg ellátott templomnak, a' méltóságos gróf 
főispán űr kívánságához képest, e ' f . é. sept. 7 - é n , 
úgymint az idvezültnek névünnepét megelőzött 
vasárnapon, történt m e g , jelenlétében nagy-lelkű 
építője gróf főispán ú r , a' köztiszteletü grófnő 
született kis rhédei Rhédey Borbála asszony, a' 
megboldogultnak forrón szeretett szívbarátnéja, 
— gömörmegyei tisztelve szeretett föispáni-he-
lyefctes, jeszeniczei Jankovics Antal úr, és k e d -
v e s neje, született b. Vécseynö asszony ö méltó-
ságuknak , — Nógrádunk nagyérdemű alispána 
t. Károlyi János, — l e l k e s f ö ü g y v é d e , t. Farkas 
Károly, számos tábla- és szolgabíró, lelkész és 
tanító urak, — 's az egész környékből ö s szegyü-
lekezet t , nem a' templomba, de az egész h e l y -
s égbe is alig fért nép ezereinek. A ' szent c s e -
l ekvény és ájtatoskodás alatt két nemtő nyujta 
egymásnak barátságosan kezet , a' megboldogult 
k e g y e s nő emlékezetének tiszteletére szálván alá 
közepettünk: a'nemzetiség és unió szent nemtöje. 
A ' felszentelési szertartás 's általában az egész 
liturgia, értem collecták éneklését, imát, sz. írás-
olvasást , magyarul történt, — a z é r t , mivel a' 
templom családi templomul, és mivel magya-
rul is értő és beszélő hívek épülésére avaltaték 
fel — nógrádi nagytiszt, főesperes, 's helybeli 
nagyérdemű lelkész, Osztroluezky Mihály űr által, 
Minek végeztével tiszt. Tóth Mihály úr losoncz-
városí reform, le lkész , kellemetes magyar k ö n -
tösű beszédét kellemetes magyar ajkakkal m o n -
dá e l , megalapítván ezúttal is ezen arany-száju 
szónok tettleg érdemlett szép hírét. Ezt követé 
t isztelve szeretett föesperesünk tót szent beszéde. 
Bírálatot írni nem akarok, hízelkedni bárki e m -
ber fiának is soha nem szoktam, tudósításomat o l -
vasandják több, jelenvolt, tiszttársaim i s ; de ezen 
szent beszédről bátran vallom: miszerint az a ' r e -
mekmű minden igényeinek tökéletesen megfelele. 
Benne a1 részek és gondolatok logicailag valának 

rendezve, — a* dolog nem burkoltaték be e lannyi-
ra virágokba, — pedig, halljátok fiatal tiszttársaim! 
ezen munkát e g y közönségesen ismert és nem 
középszerű költő készíté és mondá!! — hogy az. 
csak nagy nehezen láttathatnék; nem fülcsiklandó1 

szóözön, de öröklétű igazságok, mindenki által 
azonnal megérthetök, hangzottak abból hozzánk; 
és ezek rezegteték meg szíveink húrjait, és ezek , 
idézének elö mindig új meg új változásokat s z e -
meinkben ésarczainkon. Éljen a1 derék főesperes, 
és mi ennél sokkal több, az evang. fő szónok űr ! 
Kegyes bocsánat kitérésemért! — A' tót szent b e -
széd után tiszt. Bartholomaeidesz F. László, 
uhorszkai evang. lelkész úr, tótmagyar beszédet 
elöbocsátván, három kisdedet megkeresztele. M i -
nek megtörténtével , alulirt az úri szent vacsorát 
szolgáltatá ki, magától értetődvén, hogy m a -
gyar beszéd és liturgia után ; mellyhez a' mélyen 
tisztelt gróf főispán úr ö méltósága, és több, 
evang. vall. hö lgyek- és urakon felül, a' reform, 
vallású gróf föispánnö ö méltósága, ezen a' k e -
gyesség , szelídség, nyájas leereszkedés, a'valódi 
asszonyiasság díszes példányképe, 's a' reform, 
vall. jelenvolt urak is mindnyájan, és pedig ez 
utolsók megyénk köztiszteletü föügyvéde t. Far-
kas Károly úr által vezet te tve , ájtatosan hozzá 
járultak. Mire nagytiszt, főesperes úr a' g y ü l e -
kezetet megáldván, a' szent cselekvényt és ü n -
nepélyt bezárá. A' templom, oltár, orgona, szent 
edények és a' valóban fenséges emlékkel együtt, 
mint értesülék, tizenhatezer forintba került; és 
érezzék mindnyájan, kik valaha e' szent helytt 
összegyülekeznek, érezzék keblök bensejében, 
öröklétű igazságátazon állításnak: hogy megbol -
dogult kedveseinek senki állandóbb emléket, senki 
üdvhozóbbat nem emelhet annál, melly által az 
élők emberek- és keresztyénekül ide is, az ö r ö k -
életbe is neveltetendnek. 

Közli T r s z t y é n s z k y F e r e n c z . 
Megjelentek 's ifj. Kilián György könyvárusnál 's 
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TARTAL()M: Pap és polgár, vallás és status. V e r e s s G y ö r g y 
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és belföldi tudósitások. 

Pap és polgár, vallás és status. 
A' pap és polgár, vallás és status egymás-

hozi viszonyairól tudni a' szükségeseket : érde-
kesebb valami, mint sokan, kik erre legkisebb 
figyelmet is fordítani reslelnek, gondolják. Hogy 
e' tárgy, a' nagyobb rész előtt, nincs e l éggé föl -
világosítva , onnan is b i zonyos , hogy körülte 
tömérdek a' válótól messzire távozó fogalom. 
Pap és polgár, vallás és status, sokak fejében, 
ha nem épen ellentétek is, de minden esetre, olly 
össze-állítások, mintha minden szorosb kapcsolat, 
egymástóli szükséges függés nélkül léteznének, 
mint egészen külön-természetü és elrendeltetésü 
dolgok. Innen magyarázható a* két intézménynek 
azon sokszor, és sok helyt túlságig — egymás 
megvérzése ig — vitt súrlódása, melly köztök 
nemcsak idegenséget, de gyűlölséget , 's egymás-
elleni kártékony küzdést is idéz elő. Míg e' szók: 
„pap és polgár, vallás és status," nem abban az 
értelemben vétetnék, miben kell: együtt-állásuk 
becsét nem fogjuk méltánylani tudni. — Hogy az 
embernek van felsőbb érdeke is azoknál, mei lye-
ket anyagi szerekkel lehet és kell pótolni, fentar-
tani és nemesíteni, mindenki megismeri: de hogy 
ez miben áll, micsoda intézmények körébe tarto-
zó ? arról már sokaknak, nemcsak hibás, de a' 
valóval épen ellenkező megfogásuk is van. Nem 
czélom itt a' vallásról, annak szükségességéről 
tudományos értekezést tartani, csak annyit mon-
dani: hogy a' vallás becsét az emberi nemzet tör-
ténete világosban mutatja, mint azt akármelly 
terjedelmes értekezés tehetné. A z a' közpártolás 
és méltánylás, mit az iránt az emberi nemzet 
mindig bizonyított, e léggé tanúsítja , hogy az az 
emberi észnek és szívnek mindig közérdekű és 
megkülönböztetett-becsü tárgya volt. Ki ez ellen 
szót merne emelni, nem e g y e s emberek és nem-
zetek, — hanem az egész emberiség fölött törné 

el a' pálczát. Egyesek téve lyeghetnek, — igen 
testületek is sok ideig: de hogy a' história k ü -
szöbétől a'jelenig, az egész emberiség tévelygett 
volna, azt állítani botrányos merészség volna. A ' 
vallás az emberi értelem és szív magosb é r d e -
keinek legfelsőbbje; hogy ez is, — valamint más 
alsóbb-rendü érdekei az embernek, hozzá-i l lő 
méltánylást igénye l , tagadhatatlan, ollyan m é l -
tánylást, melly e' nagy-jelentésü tárgyat oltalma 
alá v é v é n , az öt illető helyre állítsa. A' társa-
ságnak, ön-alkotása természete szerint, gondos -
kodni kell tagjainak minden szükségéről , m é g 
pedig ollyan uton, melly a' czélhoz legbiztosab-
ban vezető. A' vallás minden ember lelki t e r -
mészetére tartozó; mikor a' társaságba e g y e s ü l -
tek, észre-vették e' közszükségöket, csak hamar 
gondolkozniok kellett ehez illő intézményekről 
is. Igy gondolom a1 papság v a g y azon osztály 
eredetét , mellynek magától a* társaságtól az tü -
zetett czéljául,hogy munkásságát oda pontosíttsa, 
miszerint a' vallásos megfogások mindenekben u g y 
fejlődjenek, hogy az gyümölcsét mind különösen 
az e g y e s e k , mind közönségesen az egész á l lo -
mány javára a' maga idejében, és bőven m e g -
teremje. Hogy mi lenne az ember, söt mi a' tár-
saság maga is, vallásos ismeret 's ezen ismeretet 
részint e szköz lö , részint föntartó institutiók n é l -
kül ? nem nagy mesterség eltalálni. 

A' papság, vagy papi hivatal, maga a' társa-
ság által szerzett intézmény a' polgárok erkölcsi 
életének virágoztatására. Ha az ember minden 
érdeke tekintetbe vétetik, kellett, hogy vétessék 
a' társaság czélja szerint? ugy nem lehetett, h o g y 
vallásos érdeke is azon rendelkezésen kivül m a -
radott volna. Az emberi 's így a'polgári érdekek 
is, akármelly különböző neveket viseljenek, nem 
ollyan különbözö-természetüek, hogy egymással 
ellenkezésben álljanak; mindenik az emberi t e r -
mészetben alapszik, 's ugyszólva, e g y forrásból 
veszi eredetét. Mindenki ugy tartja, hogy a1 p o l -
gári társaság különböző osztályai, különböző r e n -
dei és egyesületei, közös érdekek-szülte intézmé-
nyek: honnan van hát az a' csudálatos — nem 
tünemény — hanem valóságos tapasztalt, s z e m -
mel-látott eredmény , hogy a' papság sokaktól 
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nem tekintetik ugy, mint állása természete kíván-
ná ? Ez aligha nem onnan vesz i eredetét, mert 
ezen intézmény nem anyagi , hanem tisztán s ze l -
lemi érdekeket tárgyaz: természetére tartozik p e -
dig az embernek, nagyobb becsben tartani anya-
gi , mint szellemi jólléte eszközeit. 

Korunk több magasztos intézményei között 
csaknem első helyre állíttatott a' teendők sorában 
a" népnevelés szent ü g y e ; minden értelmes pol -
gárnak nemcsak főbb óhajtása, de főbb törekvése 
is oda van in tézve , hogy a' neve l é s , a' testi és 
lelki erők czélszerü kifejtése, ugy eszközöltessék, 
miszerint annak körén kivül csak egy polgár se 
maradjon. Ez korunknak új érdeme, 's mondhatni, 
nemzetünknek is új kora. Ez régen — kivált a' 
magyarnál , csak két tizeddel is ezelőtt — nem 
így volt. Alig lehet emberi intézménytől valami 
ödvösbet várni, mint ezen magasztos közlelkese-
déstől; ennek következésében lehet reményleni 
azon válasz-falak leomlását, mellyek ma az e r ő -
ket ós érdekeket egymástól annyira elszigetelik. 
Minden intézmény sükeresítésére arra választott 
é s elöre-nevelt egyének kívántatnak, kiknek kire-
kesztőleg az legyen elhívatásuk, hogy az intéz-
mény érdekében dolgozzanak. Én a' papot nem 
veszem, nem vehetem egyébnek, mint a' neve lés 
fontos ügyében hívataloskodónak. Az ö hivata-
lának föladata ez lehet: , ,A' maga tudományos, 
jelesen vallásos kimüvelődésétől ,önélet- és h e l y -
hezte módjában elszigetelt polgárt, élete minden 
viszonyait tárgyazólag, világosítani." Ezt ugyan, 
a' papon kivül, bizonyos környülmények közt t e -
heti , legalább tehetné, más is : de ugy, mint ö, 
senki s em; nincs az a' mezeje és utja a' nép é r -
teiméhez és s z í v é h e z , ha készülete és akarata 
volna is. Mint a' haza oltalmazása kötelessége 
ugyan minden polgárnak, ezt még is egy , különö-
sön erre-képezett rend teheti czélszerübben: igy 
áll a* dolog a' vallásos nevelés föladatával is. 

A' polgári társaság czélja je lenleg a' neve lés 
utján tartatik legbiztosabban elérhetőnek: erre 
fordíttatik a* fögond és figyelem. E' nagy mun-
ka eszközlésére tanítók kel lenek, 's mondhatom, 
ezeknek e g y nagy részét a' papok tehetik, nekiek 
kell tenniök. — Nem állítom, hogy czélba volna 
v é v e a' papi hivatal tekintetének sülyesztése 's 
ebben hatása sükeretlenítése: de igen azt, hogy 
történnek hazánkban néhol ollyak is, mik egyenes 
oda-irányzás nélkül is, azt láttatnak siettetni. Mit 
Közép-Szolnok le lkes Rendei, a' népiskolák jobb 
elrendezése tekintetéből, e g y közgyülésökben ha-
tároztak , abból ugy látszik, hogy csak az iskolai 
tanítók nézetnek néptanítóknak , 's ennélfogva 
a' papok fölött pártolandóknak is , midőn amazokat 
még ezek által is akarják fizettetni. 

A' papok tanításait hallgatóknak jóval n a -
gyabb része ollyanokból á l l , kik csak elemi i s -
kolákból léptek a* gyakorlati életbe. Ha minden 
ott marad ismereteivel, erkölcsi kimüveltetésével, 

hol az elemi iskolákból ki jött: vele könnyen az 
történhetik m e g , mi azon növényekkel , mellyek 
iskolájokból kiültetve, vesztökre hagyatnak: a k -
kor vonatik el tŐlök az ápolás, mikor arra l e g -
nagyobb szükségök lenne. A z elemi iskolákban 
szerzett, mindenesetre nem több, mint elemi, i s -
mereteket tovább kell vinni. A' népnevelésnek, 
az ember kiképezésének nem lehet sehol m e g -
szakadni. Tizenkét , legfelebb 1 4 éves koráig 
maradhat egy , nem-tudományos pályára készülő, 
növendék iskolában; hogy az eddig szerzett k i -
képezés e lég lehetne az egész életre, kielégítő 
az élet minden viszonyaira vonatkozólag: nem 
gondolnám, hogy valaki merné állítani. Ez a1 kor 
legsikamlóbb része az élet pályájának, hol l e g -
nagyobb szükség van a'f igyelmeztetés- é s őrkö-
désre ; kitől a' vezető itt távozik el, legkisértöbb 
állásában hagyatik magára. A' templom, a' szó 
legteljesebb, legszentebb értelmében, nevelő , még 
pedig vallásosan-erkölcsi nevelő-intézet . N a -
gyobb , szélesbre terjedő hatása intézetnek nem 
lehet, mint ezen intézetnek. A' pap ezen intézet-
zetben tanító. A' templomi tanítás ugyan, m o d o -
rában, eltér az iskolaitól: de czé l szerüleg , a' d o -
log természetéhez i l lőleg, tér el. Itt az egyházi 
tanításoknak nem rendszeresen, hanem alkalom, 
a' magokat különböző színben és időben előadott 
környülmények szerint kell tartatniok. Most egy , 
magát polgárilag fékezni nem engedő bünt v a g y 
rendetlenséget kel i , a' vallás tudományából vett 
e r ő s s é g g e l , megtámadni é s orvosolni; majd az 
áldásokkali mértékletes élést kell ajánlani; amott 
e g y csüggedezöt kell biztatni, egy , lelkében h á -
borgót kell nyugtatni, az élet különböző korai, 
viszonyai kötelességeit kell értelem- és s z ivre -
hatólag elő-terjeszteni, — a' szerencse és sors v á l -
tozásait kell erős színekkel festeni , — *s mind-
ezeket népszerű eszmékben és nyelven kell 
tenni. Mennyi tanulságot, fölvilágosítást, mennyi 
jóra-ébredést nem lehet e g y czélszerü, he ly - és 
idöhöz-alkalmazott egyházi beszéddel eszközölni 
e g y ollyan papnak, ki elhívatását nemcsak ért i , 
de érzi i s? csak az nem tudja, ki az illyen j e l ené -
sekre soha sem figyelmezett. Ugy beszélni e g y , 
különböző-osztályú, sorsú, szerencséjü és koru 
gyülekezet előtt, hogy annak nagyobb része, 
v a g y örömében, vagy fájdalmában, siróba indul-
jon, — az érzések nemesülése, jó föltételek és 
elhatározások eszközlése nélkül nem lehet: ta -
pasztalásból állítom pedig, hogy í g y beszélni l e -
het. Keresztelés , confirmatio , házasok ö s s z e -
kötése , úrvacsora kiszolgáltatása , betegek 's 
haldoklók látogatása, mind ollyan alkalmak, 
mellyek a' papot, mint tanítót, vigasztalót é s 
nyugtatót, ugy állítják hallgatói elébe. Akármit 
állítsanak is némelly hidegebb-keblü emberek a' 
pap ezen foglalatosságairól, vagy azoknak e r e -
jéről : az okosság és szív előtt mindig n a g y - j e -
lentésü tárgyaknak maradnak. A z életben erős 



és bátor ember i s , a1 halál kapujában sokszor 
mint gyermek é s csüggedező ugy jelenik meg. 
Ekkor a' pap, mint ollyan jó barát, ki őt annyi 
ünnepélyes és nagy-jelentésü óráiban már sok-
szor oktatta, nem lehet elmaradható személy. 

Templom és iskola, — két, egy czélra dolgozó 
's ezért a' statustól egy-arányu figyelmet és 
ápolást is érdemlő intézetek. Ki csak az egyiket 
akarná, a* másik nélkül , emelni , az a ' n e v e l é s 
nagy munkájával csak félig ismeretes. A z iskola, 
ugy szólva, alsóbb, vagy elemi, — a ' t e m p l o m 
felsőbb nevelő , értelmet és szívet képező intézet. 
Szeretik némellyek mondani: „Csak iskolák l e -
gyenek czélszerüek, a* többi a' nevelés körül, ön-
kényt fog jöni! — csak azokban kapjanak ész és 
szív jó irányt, tévedéstől félni nem lehet": de 
ez nem e g y é b , mint ha valaki mondaná: „Csak 
jó tavasz legyen, kész az egész esztendő — csak 
szép reggel , kész az egész nap áldása 1" — A' 
tapasztalás pedig nem így bizonyít; a1 legdúsabb 
reménynyel , a'legkecsegtetőbb kinézéssel biztató 
tavaszt e g y mostoha idö-járásu nyár szemmivé 
teheti. — A' gyermeket jártasd iskolába, — az 
i f jú- , k ö z é p - és aggott korú előtt tárd ki a' 
templom ajtait, hogy abban énekeljen, könyörög-
jön, hallgason épületes beszédeket; mert így v e -
zeted mindeniket biztosan elrendeltetése czé l já-
hoz. „A* társaság, maga a* világ, a' szerencse 
különböző változásaival, a' közhasznú ismeretek 
tárává vált könyvek és folyó-iratok, mind tanítói, 
nevelői az iskolából kikölteknek." Ugy van v a -
lóban, — mindezek sokat tehetnek, és sokakra 
nézve tesznek i s : de a'mindennapi élet gond-
jaitól annyira lenyomattak, millyen nagyobb 
része a' társasági osztályoknak, vájjon vehet i -e 
mindezeknek azt a' hasznát, mit lehetne és k e l -
lene ? A' világ, szerencse 's annak viszontagsá-
gai az igaz , hogy nemcsak szívre ható, de azt 
sokszor le is sulytó, leczkéket adnak: de több-
nyire későre és idő után. A' könyvek tanítanak, 
de hánynak van köl tsége , azokat megszerezni? 
's ha megszerzette is, elegedendö ideje , azokat 
ugy olvasni, hogy általok épüljön ? 

A' templomok, mint az iskolák, neve lő - inté -
zetek levén, — tanítói a' status emberei, 's mint ily— 
lyenek, annak egész figyelmét érdemlik. Ki do l -
gozik, kinek kell dolgozni az ember szentebb ér-
dekében , mint a' papnak ? Még is az ő rendök, 
mintha csak magáért és másért senkiért sem dol-
goznék, szinte csak magára van hagyatva. Bizony 
már ideje volna, a' protestáns pap nyomasztó he ly -
hezetén, mellyben öt a' reformatio óta, mellyért 
minden külső kényelmekről lemondott, fizette-
tésének nyomorult rendszere tartja, valamit e n y -
híteni ! Hogy a' papi hivatalnak nincs az a* lát-
ható sükere, milly et attól várni lehetne, annak főbb 
oka azon kedvetlen viszonyból veszi eredetét, 
mellyben fizettetésére nézve hallgatóihoz áll. A' 
tanítónak tanítványaival a' legbarátságosabb és 

bizodalmasabb viszonyban kellene állani: de l e -
hetséges -e ez , a' papok nagyobb részére nézve , 
mostanihelyhezetök szerint?Ingatagabb, b izony-
talanabb, idő mostohaságától és mások kedélyétől 
inkább függő jövedelmet, mint a'papét, csak g o n -
dolni sem lehet; rajta súlyosabb tereh annak b e v é -
tele, mint az azért tett szolgálat, annyira, hogy e g y , 
maga nyugalmát 's hallgatóihozi állását becsülni tu-
dó pap készebb volna még egyszer annyi szolgála-
tot vállalni magára, csak mostani fizettetése módja 
tevésétől menekülhetne. A ' nagyobb részre n é z -
ve nyomasztó a" fizetés cseké lysége is, mert sok 
helytt kevesebb az a'béresénél, — de sokkal terhe-
sebb beszolgáltatása módja. Ki ezen terhet csak 
hallja, de nem hordozza, annak a'kedvetlen hiva-
talos helyhezetröl képzete is alig lehet. Mindazon 
kedvetlen súrlódások, mellyek ma hazánkban, a* 
pr. pap és hallgatói közt, olly ártalmas hatással for -
dulnak elö, eredetöket a'fizetés mostani rendsze-
réből veszik. E' bajon némelly egyházak érte i -
mesb tagjai azzal kívántak segíteni, hogy a'belső 
emberek diját megállított mennyiségre — mint 
ök mondják, fixumra — változtatták. Ugy g o n -
dolná az ember, hogy ez által, annyiban legalább 
segítve van a' bajon, hogy a' belső személyek 
menttek a' hallgatókkali individuális, unalmas és 
szinte mindig kölcsönös sértegetéstől kisért alku-
dozásoktól: de a' dolog, legalább értekezŐre 
nézve, nem így ütött ki; mellyre nézve — v é l e -
ménye szerint — üdvösen segíteni e' bajon más 
mód, mint a'status-általi fizetés, nem lehet. Hogy 
miből teljék ez ki? ebbe ereszkedni értekező nem 
mert; bizza azokra, kiknek több bátorságuk 's a' 
status állásába, mint nekie, élesebb belátásuk van. 

Figyelmeztetésül, e g y dolgot említek még itt, 
azokra nézve , k ik , mint a1 derék Fáy András, 
szeretnek a' protestáns papok állásáról nemcsak 
gondolkozni, hanem gondolkozásuk eredményét 
a' világgal közölni i s , — 's e z : „ A z ifjaknak 
templombeli tanításuk;4' mire, gondolatom szerint, 
épen ollyan figyelmet kellene az illető elöljáró-
ságnak, söt a'nemzetnek magának fordítani, a' 
kül országi protestánsok példája szerint, mint a* 
gyermekeknek iskolai taníttatásukra (illyet talán 
a' templomok gyakoroltatásokra nézve i s ; mert a' 
templom nem gyakorlása is nem egyéb, mint ta -
nítás és tanulás órájának elmulasztása). Az ifjaknak 
templombelitaníttatatásuk legszebb, legtöbb öröm-
meljutalmazó része a'papi hivatalnak, melly szép 
és gazdagon jövedelmezhető mező, őszintén meg-
vallom, nagy-részint köztünk parlagban hever. Itt 
a' tanító munkája sükerét nyomban láthatja; itt 
lehet a' tanulókat figyelemhez szoktatni, midőn a' 
tanítást rögtöni kérdezés követi. Ezen figyelem-
hez-szoktatás nagy haszonnal fogna mutatkozni 
a* rendes templomi tanítások alkalmával. 

Nem vo lna-e czélszerü az ifjak illyen tanítá-
sából évenként próbát is adni? 's vájjon nem 
vo lna -e még, a' templomozás mostani rendszeré-



n é l , ismét a' külországi protestánsok módjára, 
czélszerübb, ha a' vasárnap délesti istenilisztelet 
ideje egészen az ifjúság taníttatására fordíttat-
nék ? Uraim! gondolkozzunk e' tárgyról is; mert 
az idő h í , a' szükség kényszerít, hogy minden-
ben és mindenütt a1 legjobbat, a' leghasznosabbat 
tegyük. Az „eddig nem így volt4' — ma már 
nem nagy-jelentésü erősség. Minden dolognak, 
sőt intézménynek i s , csak addig van érdeme, és 
í g y csak addig állható is, míg czélszerü; az ifjú 
és meglett-koru, gyermek-kori köntösét, mivel 
abból már kinőtt, még el nem szaggatva is nem 
viselheti.- V e r e s s G y ö r g y . 

Fogadott ünnepeli. 
Hála Istennek! elmultak az ünnepek! Micsoda 

ünnepek, azt kérded kegyes o lvasó? megmon-
dom: a' fogadott ünnepek. Igen, igen, nemcsak 
e g y , hanem több is. Mire valók? A ' j é g v e r é s 
ellen. Hány napból állanak ezen ünnepek? Egyik 
évben többől, mint másikban; jobban mondva: a' 
hány csütörtök esik minden évben áldozótól ara-
tás kezdeteig. Mikor kezdettek ezen napok m e g -
ünnepeltetni? Arra most élők közt a' legvénebb 
ember sem tud emlékezni. Hol van szokásban ez 
az ünneplés? Az Őrségben és a'szomszéd faluk-
ban is néhol. —Feltűnő e 'szokás annak, ki nincs 
bozzá szokva , és valóban a' nagy dolog-időben 
hozzá szokni nehéz is. 

Bevezetésül illy kérdéseket előre bocsátván ; 
most már világosabban is kifejtem ezen fogadott 
ünnepeknek szerző-okát és czélját. Ugyanis, e z -
előtt n a g y - n a g y idővel, egykor valamikor e' v i -
déken, mondja a' rege, igen nagy j é g esett, 's a' 
határt nagyon elverte áldozókor. A ' csapást saj-
nosan viselvén az akkoriak, fogadást tőnek, hogy 
a' csütörtököt, áldozótól fogva aratás kezdeteig, 
minden évben megünneplik. Melly ünneplés még 
eddig meg is tartatott, olly változással azonban, 
hogy némelly helység szombatot, másik csütörtö-
köt üli, "s akkor szolgáltat magának predikátziós 
isteni tiszteletet, a' szomszédok pedig a' fárában 
misét. Czélja ezen ünneplésnek az, hogy akkor, 
mint mondám, tanítást hallgatnak és imádkoznak, 
h o g y Isten a' jeget távoztassa el a' határról. És 
ők elhiszik: ha ünnepelnek, nem jő jég határukra; 
ha pedig elhagyatná velők valaki az ünneplést, és 
hamarjában a' j é g nagy dulást tenne náluk: jaj 
lenne annak az embernek! Ismét újra ünnepet fo -
gadnának örök időkre. 

Az idén ünnepeltek szintén, még is e g y falu 
határában a' j ég tetemes kárt okozott. Mondhat-
nák je len leg: mi hiába ünneplünk hát, ha még is 
m e g van pusztítva határunk! De illyesmi nera jut 
eszökbe. Ü g y v a n , e' faluk ünnepléssel hiszik a' 
jeget határuktól eltávolíthatni, más sok százak 
pedig szünteleni harangozással. Könnyű módok 
biz ezek a' határ- és kenyérnek a' kártékony esök-

töli megtartására, csakhogy kevés vagy semmi 
hasznuk s incs; mert az esőt és jeget elünnepelnir 
nem hiszem, hogy lehetne. Sőt e g y tréfát csinál-
nék abból az erős felhő elébe harangozásból. T e -
szem: álljon be nagy szárazság, hévség, 's tartson 
jó ideig, annyira, hogy már minden a' természet-
ben kiáltson esőért: szeretném nekik megmonda-
ni: ti elharangoztátok az esőt. Végre ugyancsak 
nyomakodnak a* rakodott fel legek, örömmel Iesi, 
várja minden: ismét ekkor megkiálthatnám: h ú z -
zátok meg a* harangokat ide ne jöjön az e s ő , 
mert talán j é g is lesz közte! Illy beszéddel a z o n -
ban, most tudom, haragot vennék magamra, 's 
még a' harangozót is lecsíggatnák, hogy most 
hagyjon békét, mert az esőfelhőnek cseppei n a -
gyon kellenek. 

Fogadott ünnepek lehetnek szokásban talán 
több helyen is. Például szabad kir. Komárom v á -
rosról tudom, hallomás után, hogy az ottan volt 
nagy földindulás emlékére ünnepel, de csak e g y 
napon. Jól van! A' lipcsei nagy ütközetnek emlé -
két boldogult Ferenez király is megünnepeltette 
Bécsben, de csak e g y napon. Én is tehát a' g y ü -
lekezetben , helységben tanácsoltam e g y naponi 
ünneplést, mivel a' jégverés is egy napnak va la -
mellyik órájában történt; akkor aztán legyen pre-
dikátziós ünnep,'s a' következő többi csütörtökön 
dolgozzanak. Ajánlatom egészen nem fogadtatott 
el, hanem hozzá közelítettek. Mivel az idén áldo-
zótól messze kiesett aratás, gondolák magukban: 
sok csütörtökön kell ünnepelni, azért hát csak hár-
mat tartottak meg. A' legelsőn szent irás -magya-
rázat tartatolt ( J ó b . 3 8 : 2 2 — 2 9 . ) , a' többin rend-
szerinti könyörgés. — Majd lassanként leszáll az 
ünneplés e g y napra, az egyről semmire; mert a' 
nép unni kezdi azt, kivált a' fiatalok, kik előttem 
kimondák ama fogadásnak haszontalanságát. Több 
faluk már le is mondtak az ünneplésről. 

A' dolgozó népnek nagy alkalmatlanságára is 
vannak ezen fogadott ünnepek. Sokszor történt 
már, hogy a' hétben csak csütörtökön volt jó idő, 
's im akkor sem láthatott dolgához, pedig ez idő-
tájban sokféle dolga adja elő magát a'mezei g a z -
dának. Bárcsak az együgyü régiek ugy fogadták 
volna: hogy mivel most határunkat a" j ég ennyire 
megrongálta: tehát ünnepet tartsunk Emlékére, 
hanem csak télen, vagy esős időben, mikor jobban 
rá érünk. Én jobban örülnék neki, ha azt fogadták 
volna m e g , hogy soha pálinkát nem isznak, és 
nagyon jó emberek lenni igyekeznek. 

De még a' papnak is terhére lehetnek az i ly -
Iyen lógós ünnepek, mellyeket elébe nem az 
anyaszentegyház, hanem e g y helység ad. Igaz, 
hogy a'pap lehet ezen ünnepek kevesbitöje vagy 
felélesztöje, föntartója is. Ha gyülekezete f iókegy-
házakból áll: nem mulasztják e l , öt azokba is 
kivitetni; vájjon nem jobb volna-e , az anyaegy- . 
házban, az egész község jelenlétében, e g y napon 
ünnepelni, és magát sok fáradságoktól megmen-



l eni? Azonban, ha meghívattatásakor a* pap ma-
gát e' teendőkre kötelezte: jól v a n , ugy már 
hallgatok. 

Az előadottakból érthető, hogy a' fogadott 
ünnepeknek Figyelmező nem nagy pártolója; söt 
még a' mellyek az egyházkerületben fö lös l ege -
s e k vannak, azokat is félre tenni nagyon szeret -
né. Hanem, hogy a ' j égverés által okozott kárnak 
pótolhatására jó tanácsadó: azt már többeknek k i -
jelentette, 's most is megbizonyítja. Szívesen e l -
beszélem, minemű tanácsadó vagyok én a ' j é g v e -
rési kár kipótlására. T. i. én tanácsoltam e g y más 
hasznosabb csütörtököt ünnepnek, szinte még á l -
dozó előtt is megtarthatót: azt, hogy valamellyik 
tavaszi csütörtökön Írassák be magukat Szombat-
helyen a' magyar jég-kármentö intézetbe 's a' 
kívántató díjt tegyék le gabnáikért évenként, így 
aztán teljes nyugodtsággal lehetnek a' kártevő 
elem miatt, mert történendő káruk esetében, n e -
kik igazságosan kipótoltatik, a' mi elvétetett vala 
tőlük. Ez ám a' jó csütörtök, melly a' gazdát b i z -
tosítja, nyugtatja, vidámítja! Hanem ez az üdvös 
csütörtök nem kell nekik, — tudod már, kegyes 
olvasó! mért? — mert fizetni kell. E'tanácsra f e -
jőket rázták, gondolván, ök a' jeget határukról 
könnyebben is eltávolíthatják ünneplés, vagy a' 
szomszédok fe lhő-e lébe minduntalani harangozás 
által. íme itt van valóságban a' második magyar 
jégkár-mentö- intézet . 

Őszintén meg kell vallanom: én az illy s z e -
dett-vedett ünnepeknek barátja nem vagyok, k i -
vált, mellyek csak néhány falunak ünnepei. És kár 
is, hogy ez a' nép annyi időt elveszteget , ünne-
pelvén, 's nem gondolja meg, hogy a' jég csaknem 
minden évben meg szokott jöni , 's az ünneplés 
v a g y elébe-harangozás azt vissza nem kergeti 
soha. Vasárnapon úgyis mindig a' határ is be-
foglaltatik az imádságba, minek hát különösen is 
m é g annak kedveért dologtevő napokat feláldozni! 

Tehát a' fogadott ünnepekről így gondolkod-
ván, a' föntebbiekhez még csak ezeket kívánom 
adni. E' világon annyi már a' sok örvendetes és 
gyászos e se t , mellyeket a' történetek felmutatni 
tudnak és nem tudnak, hogy ha azokat ünnepelni 
akarnók, az évnek minden napjaira jutna, Isten 
tudja, hány eset mind a' kétféléből, megünnepel-
getni-való . E g y nagy-szárazságu esztendő több 
kárt tesz, mint egy részletes j é g e s ő ; pedig illy 
formán azt is ünneppel kellene emlékezetessé 
tenni, és nem teszik. Hát az emberhalált, a' p e s -
tist, vagy iszonyú véres hadakat nem lehetne-e 
i g y .ünneppel ruházni fel ? hiszen mind szomorú 
napok 's idők voltak! De mit számláljam az alig 
elösorozható eseteket , a' mellyek voltak és ismét 
leendők, mivel semmi sintsen új a' nap alatt ? 

Nekem az illy ünneplésekre nézve különös 
nézeteim vannak. Én ezerszerte inkább m e g ü n -
neplek olly napokat, mellyek örvendetes történe-
tekre emlékeztetnek, kimondhatlan-hasznuak vo l -

tak nemzetekre, tudományokra, értelemre, jó l lé t -
re, erkölcsre, szívre és vallásra. Igy p. o. én 
oct. 3 1 . napját minden évben a* legnagyobb 
k é s z s é g g e l , örömmel, tűzzel és buzgósággal 
megünnepelném ezen j eges ünnepek helyett , 
mellyeket hidegen tudok csak eltűrni, és m e g f o -
gadnám, hogy mindig megtartom és másokkai is 
megtartatom azt; de lám honunkban az nem ü n -
nepeltetik meg, ám legyen is vörös betűkkel fel-
j egyezve a' naptárban. E' nap ünnepléseért száz 
esztendőt szoktunk bevárni, — azt ki éri meg kö-
zölünk? Ez lenne nekem kedves fogadott ünne-
pem, értté félre-raknék más négyet is. Azt k e r e -
sed, kegyes olvasó! mire emlékeztet az idézett 
nap? A' reformatiora, melly minden protestáns-
nak érdekében áll. Ez volt az a' történet , melly 
az ö hatalmas jégesőjével az értelmi sötétségnek 
veteményeit l ever te , fölnevekedni nem hagyta 
és maga után dús áldásokat termesztett. Ez volt 
az az áldott jégeső, melly a' vi lágosságot e l f e -
dező kárpitot megszaggatta és végkép semmivé 
tette. Az idéztem-nap protestáns keresztyénnek 
sátoros ünnepei közé illenék. 

Értekezésemet a'fogadott ünnepekről, nem 
épen azért irám, hogy mondjanak le róluk, hol d i -
vatoznak; mert még utóbb is nekem fájhatna belé 
a' fejem, ha szómat fogadnák. Jöhetne ismét e g y 
jeges vihar, a' mitől Isten őrizze örökre földeiket 
és az enyémeketis! félnem kellene haragúktól, rám 
fognák: én voltam oka a' jégnek, mért beszéltem 
le őket az ünneptartásról. Hanem irám ezeket 
ismertetésül és óvó tanácsul, miszerint az ünne-
peket, kivált illynemüeket, ne szaporítsuk,—a' hol 
nincsenek, ne is legyenek. Továbbá abbeli m e g -
győződésem kijelentóseül is irám ezeket, hogy Is-
ten az embert a' t isztességes munkálkodásért soha 
meg nem bünteti; de a' dologtalanság és h e n y e -
ségért meg. Valamint az Isten azokat soha meg 
nem veri sem jégge l , sem más csapással, kik — 
ezen régen, e l ég szerencsétlen gondolattal, a' 
legszorgosabb időre fogadott ünnepeket — m e g -
szegik, elhagyják és ama napokat hasznos m u n -
kával váltják fel, megelégedvén a' vasárnappal. É s 
nekem épen ez a' tervem is, hogy a' községet e* 
tárgyban felvilágosíttsam és megnyugtassam. Tud-
tomra honunkban illy zápor- és jégesői ünnepek 
messze földön nem találtatnak; 's bizony jobb is';? 

F i g y e l m e z ő . 

I s k o l a-a g y: 
1 ' pesti protestáns főiskolai válla-
lat keletkezésének 's eddigi törté-

netének rövid vázlata. 
A' pesti ref. egyházi tanácsnak 1 8 3 6 - d i k év® 

apr. 2 2 - k é n tartott ülésében e g y levele o lvasta-
tott fel a' helybeli evang. egyházi tanácsnak, 
mellyben e g y iskolai rendszernek általa lett k i -
dolgozását jelentvén, a'református feleket fe l szó-



lítja, hogy iskoláik egyes í tése tikintéböl e g y terv 
kidolgozására maguk kebeléből is küldöttséget n e -
veznének ki. Mire nézve öt tagból álló bizott-
mány küldetett ki a'felszólító felekkel teendő é r -
tekezésre 's az egyesí tés tervének kidolgozására. 

1839 . febr. 2 1 - k é n tartott egyházi k ö z g y ű -
lésben, — melly ideig az egyesí tés munkájára 
n é z v e semmi sem történt, — a' fentebbi bizott-
mányhoz több tagok neveztettek ki b. Bánfy Pál 
úr elnöklete alatt. Melly bizottmány ugyanazon 
é v martius 3 0 - k á n az evang. küldöttséggel v e -
g y e s ülést tartván, ebben az iskolaegyesítés fö l -
tételei hét pontokban megállapíttattak. Mellyek 
közöl e g y volt az, hogy t. i. az evang. gymna-
sium fentartására megkívántató évenkénti költsé-
g e t , melly akkor 6 6 9 5 v. frtra számíttatott, a' 
ref . egyház % részben vise l je; befolyása az 
iskola igazgatásába azon mértékben fogván növe -
kedni, a' mint jövendőben több pénzzel is járulhat 
az intézet fentartásához. 

1839 . junius 2 6 - á n a' ref. egyházi tanács ez 
egyesülés i javaslat minden pontjait elfogadta; 
folyamodván ugyanazon ülésből a' dunamel-
léki f. t. egyházkerülethez, 's általa a' többi k e -
rületekhez i s , — mel lyeknek, mint középponti 
e g y h á z , gondja 's pártfogása alatt áll, — hogy 
ezen iskola-egyesülést jóváhagyásukkal megerő -
síteni méltóztassanak. 

1 8 3 9 . nov. 3 - á n tartott egyházi gyűlésből 
ismét folyamodás intéztetett a' dunamelléki e g y -
házkerülethez, mellyben ez tisztelettel megkére -
tett, hogy a'jun. 26-ról kelt folyamodásra választ 
adni méltóztassék; kijelentetvén, hogy mivel 
ezen egyház a' templomépítésböl reá súlyosodott 
terhek miatt czélszerü iskolát saját erejéből ál l í-
tani nem képes: tehát az evangélikusokkal való 
iskolai egyesülésről, mellyet e g y , még Pesten l é t e -
sítendő protestáns főiskola alapjául lehet tekinte-
ni, csak azon esetre mondana le, ha a' dunamel-
léki egyházkerületnek magának szándéka volna, 
— mint híre van, — Pesten, mint minden tekin-
tetben legalkalmasabb helyen, egy főiskolát fe l -
állítani. 

1 8 3 9 . nov. 1 0 - k é n Pesten tartott e g y h á z k e -
rületi közgyűlésből gróf Ráday Gedeon úr e lnök-
lete alatt 1 2 tagból álló választmány küldetett ki, 
hogy e g y , Pesten állítandó ref. főiskola tárgyában 
ban minden körülményt megfontolván, annak mi-
képeni létesíthetéséröl tervet készítsen. 

A z 1 8 4 0 - i k évi jun. 1 5 - i k 's több napjain 
tartott egyházkerületi közgyűlésre a' terv bemu-
tattatván, az azt minden pontokban előlegesen el-
fogadta, 5 0 0 példányban kinyomatni rendelte; 
foganatba vételét azonban addig felfüggeszteni 
jónak látta, míg ezen fontos tárgy a' négy e g y -
házkerületnek Pesten legközelebb összeülendett 
főtanácsa elébe terjesztethetik. — Ugyanazon 

1 8 4 0 . sep. 9 - és 1 0 - i k napjain Pesten tartott 
főconventnek a* középponti főiskola felállítását 

tárgyazó t e r v , — melly már előbb mind a* 4 
egyházkerület főgondnokaival 's püspökeivel 
ajánló *s pártfogást-kérö levél mellett közöltetett, 
— bemutattatván: a1 tisztelt föconvent kijelenté 
határozatában egy, Pesten felállítandó 's k o r s z e -
rüleg rendezendő főiskolának az egész hazara 
nézve sok-oldalú 's messzeterjedö hasznáróli m e g -
győződésé t , 's annak létrehozására szükséges 
alaptökének összeszerzésében segédkezeket nyúj-
tani ígért. 

Az 1 8 4 1 - d i k évi jan. 1 2 - k é n 's több napjain 
Pesten tartolt egyházkerületi közgyűlés, gróf T e -
leki Sámuel úr elnöklete alatt, 3 0 tagból álló v á -
lasztmányt titkos szavazat utján nevezet t , teljes 
hatalommal ruházván azt föl: hogy a' m e g k í v á n -
tató 2 5 0 0 0 0 pengő forint alaptökének aláírás ut-
jáni összeszerzésére , 's általában az intézet l é t -
rehozására szükséges lépéseket, a' már e g y h á z -
kerületileg elfogadott 's megerősített javaslatban 
előadott módok szerint, haladék nélkül megkezdje , 
's mindent, a' mit az üdvös czél elérésére a' k ö -
rülményekhez képest jónak és hasznosnak ta lá -
land, biztosan elkövethessen, munkálódása rende-
's eredményéről a' kerületi közgyűlést időnként 
körülményesen tudósítandó. 

A z állandó főiskolai választmány, mel lyhez 
időközben több vidéki 's többnyire egyházi s z e -
mélyek is csatoltattak, 

1 8 4 1 . febr. 1 5 - é n kezdé meg hivatalos m ű -
ködését, nyomtatott felszólító leveleket , irott k í -
sérő levelekkel bocsájtván szét a' hazában, szinte 
kinyomatott aláírási ivekkel *s adakozó k ö n y -
vecskékkel együtt ; mellyek előszavában k i j e -
lentetett : hogy ajánlatát senki addig, míg a' m e g -
kívántató 2 5 0 , 0 0 0 pengő forint ö s z v e g aláír-
va nem leend, befizetni nem tartozik 5 a' még i s 
előre befizetendő sommák pedig, kisebbek a' pest -
megyei takarék-pénztárba, nagyobbak, gyámsági 
biztosíték mellett, kamatra kiadatni, 's a' vállalat 
bármi okbóli nem sikerülte esetében az illetőknek 
visszaszolgáltatni fognak. — Ugyanezen e lső 
ülésből nemes Pest megye rendei, 's általuk a' 
többi törvényhatóságok a' czélbavett főiskola pár-
tolása végett megkerestetni rendeltettek. Minek 
következtében nemes Pest megyének lelkes f e l -
szólító körlevele minden törvényhatósághoz e l -
küldetett. Ugyanez ülésben a' főiskola tárgyában 
hivatalosan közlendők orgánumául a' Pesti Hírlap 
jelöltetett ki; melly határzat később oda módosít-
tatott : hogy e' tárgyban közreteendö hirdetmé-
nyek mind a' n é g y magyar hírlapban e g y s z e r r e 
közöltessenek. 

A z 1841 . febr. 1 7 - és 2 5 - d i k napjain tar-
tott választmányi ülések a' feladat e lőkészü le -
teivel foglalatoskodtak, könyvnyomdávali e g y e z -
kedés 's a' t. 

4 - i k ülés febr. 26 -án . A z Erdélyben g y ű j -
tendő segedelem végett az ottani f. t. consisto-
rium megkerestetni rendeltetett; mellyfmegkeresés 



a* dunamelléki egyházkerület utján 's nevében 
m e g is történt. Ugyanezen ü l é sben , a' főiskolai 
tervben egyesekre nézve 2 0 0 p. frtban megál la-
pított alapítványi ö s z v e g a' szegényebb egyházi 
közönségeket illetőleg lOOp.frtra szállíttatott alá. 

5 - i k ülés mart. 5 - é n . Pest megye i fő jegyző 
N a g y István úr e g y pecsétnyomót ajándékozott 
i l l y körülirattal: „A Pesten állítandó ref. főis-
kolai választmány pecséte" közepén e'jelszóval: 
„Neveljünkmelly sz íves köszönettel fogadtat-
ván, e g y ahozvaló csavaros sotúnak vétele ren-
deltetett. — Ugyanez ülésben a' magyarhoni 
ágostai evangélikusok főfelügyelője gróf Zay Ká-
roly úrnak a' magyar hírlapokban megjelent illy 
czímti f e l szó la lása: Néhány szó á Pesten állítandó 
ref. főiskola ügyében" már most ismételve tár-
gyaltatván: „Viszhang" határoztatott Íratni olly 
őszinte kijelentéssel: hogy ámbár a' választmány-
nak, megbízatását tekintve, körén kivül esik a' 
lelkes gróf felszólítására — melly a' czélbavett 
középponti főiskolának a' két testvér protestáns 
felekezet közös erejéveli felállítását javalja — 
határozottan nyilatkozni: óhajtja mégis az igének 
megtestesülését , 's az egyházherületnek e' t á r g y -
ban legbuzgóbb ajánlatot teend. 

6 - i k ülés mart. 6 - , 7 - és 8 - k á n . A* vá lasz t -
mány azon t. cz. uraságok és asszonyságok n e -
veinek összeírásával foglalkozott, kikhez aláírási 
í vek voltak küldendők. 

8 - i k ülés mart. 2 3 - k á n . E' napig már 7 6 3 
megkereső levél 's aláírási ívek küldetvén szét, 
az írnokok 's más munkával foglalkozók napi díja 
4 8 ezüst krban határoztatott meg , 8 óra vétetvén 
e g y napi munkára. Egyszersmind végeztetett , 
h o g y minden vételi v a g y más árjegyzék 's mun-
kabéri kiszámítások a' kifizetés megrendelése v é -
gett elnöknek bemutaltassanak. Ugyanezen ü lés -
ből Bajkay Endre é s F é n y e s Elek a' pénztárnok-
nak és ellenőrnek adandó utasítások elkészítésére, 
a' pénztárnoki 's ellenőri könyveknek 's a' b e -
j e g y z é s i közönséges főkönyvnek, hogy t. i. azok-
nak minő rovatai és kellékei l egyenek , t e r v e z e -
tére megbízatván: ezeket 

A' mart. 2 9 - é n tartott 9 - i k ülésben bemutat-
ták, — mellyek helybehagyása utána' legközelebb 
tartandó egyházkerület i közgyűléshez javaslat t é -
tetni rendeltetett az iránt: hogy e g y korszerű 's 
lehető legjobb iskolai rendszer kidolgozására j u -
talom-kérdés tüzzessék ki. 

1 0 - i k ülés apr. 1 6 - á n . Kimondatott az elv, 
miszerint a' főiskola alapítói, az oktatók kijelölé-
sében és választásában, 's az iskolai igazgatóság 
kinevezésében fejenként szavazattal bírandnak,'s 
e g y é b előjogokban is részesíttetni fognak. K i -
mondatott, hogy a' nyilvános oktatók választásá-
ban a' tudományosság, előadási tehetség, szilárd 
jel lem és műveltség kivánatai mellett, minden 
vallásbeli v a g y más mellékes tekintet félreteendö 
leszen. — Ezen ülésből a' pesti izraelita k ö z ö n -

séghez segedelemérti felszólítás határoztatott, 
melly is a' tervezett főiskolára 4 0 0 p. frtot , 
ajánlott. — Ugyancsak ez ülésből bizottmány n e -
veztetett ki gróf Teleki Sámuel úr elnöklete alatt, 
melly sz. k. Pest városától a' felállítandó főiskola 
számára ingyen telket eszközölni igyekezzék. 

11—ik ülés apr. 2 1 - é n . Bemutattatott a ' f ő i s -
kola ügyében készített legelső „hivatalos közle-
mény," melly a' Pesti Hirlap, Jelenkor, Világ, é s 
Hírnök magyar hírlapokba igtattatott. — B e m u -
tattatott a' f enséges nádorhoz készített fo lyamod-
vány az érdeklett ingyen telek végett . Továbbá 
a' pesti zsidó közönséghez irt felszólító levél . É s 
v é g r e válaszírat a' temesvári egyesül t evang . kö-
zönségnek azon levelére , mellyben gróf Zay K á -
roly úr val lás- és iskolaegyesítési lelkes ind í tvá-
nyának ezen választmány részéről is buzgón 
megajánlott pártoltatását örömmel fogadták, 's a' 
választmányt a' szent czélnak minden üdvös jó 
móddali előmozdítására rokon bizalommal f e lkér -
ték. E' 1 1 - i k ülésig valamennyi aláirási - ív , 
u. m. összesen 2 4 3 5 , a' két hazában s z é t -
küldetett. 

1 2 - i k ülés jun. 1 1 - é n . Pénztárnok itthon nem 
léte esetében intézkedés a* bejövő pénzek á t v é -
tele iránt. A ' tanítási rendszer vezére lve inek 
meghatározására, 's ahozképest a' jutalomkérdés 
föltevésére bizottmány neveztetett Fáy András úr 
elnöklete alatt. Külországoknak is s e g e d e l e m v é -
getti megkerestetése indítványoztatott, 's e l fogad-
tatott, de eddig foganatba nem vétetett. 

1 8 4 1 . jun. 2 1 - i k és következő napjain P e s -
ten tartott egyházkerületi közgyűlés az iskolai 
választmány jegyzökönyvét felolvastatván, a n -
nak minden eddig tett intézkedéseit helyeseknek 
találta 's megerősítette. — Felolvastatott e1 g y ű -
lésben gróf Zay Károly főfe lügyelő urnák gróf 
Teleki Sámuel úrhoz, mint fögondnokhoz, P o -
zsonyból 1 8 4 1 . febr. 2 2 - r ö l hivatalosan küldött 
's már hírlapokból is tudva volt felszólítása, a' 
czélbavett középponti főiskolának a' két e v a n g . 
felekezet öszpontosílott erejével 's e g y b e o l v a d á -
sával történendő felállítása tárgyában. Mellyre a' 
következő határozat tétetett: 

, ,A' nemes grófnak tiszta hazafiságból, k ö z -
jóért lángoló kebelből eredt l e lkes „szózata" v a -
lamint felekezetünk részéről — mellynek őszinte 
érzelmeit az iskolai választmánynak szinte h í r la -
pokban közlött 's ide is bemutatott iratában h íven 
kifejezve szemléljük — mindjárt méltó viszhangra 
talált: ugy most is ezen kerületi közgyűlés n a g y -
számú 's minden-rendű tagjainak szíveit é d e s 
örömmel töltötte, rokon érzelmekre hevítette. 
Miszerint a' már országos e s z m é v é vált, 's e g y 
boldogabb jövendő üdvével kínálkozó e g y e s ü l é s 
elfogadása, 's annak tettleg valósítása ezen k ö z -
gyűlés által egyérte lmüleg 's annál örömestebb 
elhatároztatott, mivel már magának a' felállítandó 
iskolának egyházkerületi leg elfogadott a laptervé-



bői és szabályaiból, és azon intézkedésből, mi -
szerint az iskola felállításához kétszáz v a g y több 
pengő forintnyi áldozatokkal járuló honfiaknak és 
leányoknak, mint alapító pártfogóknak, minden 
különböztetés nélkül, az iskola dolgaira némi be -
folyás és előjogok engedtetnek, világosan kitűnik, 
hogy az érdeklett pesti ref. főiskola eszméje már 
a' felszólítást megelőzőleg is az áldott egyesülés 
magvát érlelvén, magára a'helv. hitv. felekezetre 
szorítva nem volt. Annálfogva jelen v é g z é s ki-
adatása (mellynek különben hírlapokba igtatása is 
ezennel elhatároztatott) 's a' választmány j e g y z ö -
könyvének , szükséges értesítés v é g e t t , hiteles 
másolatban 's egész terjedelmében leendő köz lé -
s e mellett, a' felszólító nemes grófnak, mint f ő f e l -
ügye lőnek , az e.h.kerület nevében válaszul írat-
ni rendeltetik: hogy mivel a' középponti ref. főis-
kola felállítására megkezdett lépések után a' tisz-
telt grófnak egyesülésrei felszólítása több hóna-
pok múlva történvén, ez okból az aláírásokat 
egyesült a v v a g y egyesítendő iskolai czím alatt 
löbbé megindítani nem lehetett: annálfogva a'már 
különben is nyomtatásban szélyelküldött fe l szó l í -
ló-Ievelekben, aláírási ívekben és adakozó-köny-
vecskékben kitett „pesti ref. főiskola" czím alatt 
fognak a1 segedelem-gyűjtések folytattatni mind-
addig, mígnem ezen főiskolának az ágostai testvér-
fe lekezetéve l lendö valóságos egyes í tése annak 
részéről is határozottan 's tettleges részvéttel ki-
jelentetik. Minthogy pedig ezen tanító-intézet lét -
rehozása az alapítóknak engedett pártfogói b e f o -
lyás alapelvéből indulván ki, ahozképest az i sko-
lai oktatók — kivévén a1 vallás-tanítást — nem 
csupán a' felekezet egyedeiből sorszerint, avvagy 
a' két részről összeteendö pénzerő arányához ké -
pest (mel ly mellett a' fe lekezetesség választófala 
mindvégig megmaradván, valóságos egyesülésről 
' s egybeolvadásról józan fogalom sem lehetne); 
hanem megköttetés nélkül az alapítók ( e g y e s e k 
v a g y k ö z s é g ) szavazati többségével az ezen h i -
vatalra megkívántató jeles tulajdonokkal bíró, bár-
mi vallású egyedek közöl szabadon lesznek v á -
lasztandók: ahozképest világosan kijelentetik, 
h o g y a' tisztelt gróf által csak általában 's föltét-
lenül indítványozott iskola-egyesítést ezen e .h . -
kerületi főtanács a' most kifejtett sarkalatos és 
változhatlan elvnek épen-tartása mellett kívánja 
érteni 's elfogadni. Megemlíttetvén az i s , hogy 
az iskolai választmánynak igen czélszerü 's k ö z -
akarattal elfogadott javaslatához képest, az általa 
kitűzött 's vezérelvekkel kisért jutalomkérdésre 
— melly magyar és német hírlapokban hasonlóul 
közöltetni fog — hazánk körülményeihez alkal-
mazva kidolgozandó 's megállapítandó korszerű 
<és lehető legjobb tanítási és nevelési rendszer 
fogván az iskolába behozatni, ez által oda is irá-
myoztatott, hogy a1 két evang. felekezet pesti f ő -
iskolájának nem csupán anyagi 's mintegy keres -
kedési : hanem erkölcsi 's szellemi tekintetből is 

leendő egyes í tése által előre magva hintessék e l 
a' két testvér-fe lekezet annyira ohajtott, 's időtől 
várt teljes egybeolvadásának, melly be most ezen 
kerületi főtanács, mint az egész magyarhoni helv . 
hitv. felekezetnek nem képviselője, nem is e r e s z -
kedhetik. Ezekhez képest a' felszólító nemes 
gróf ezen közgyűlés által tisztelettel 's őszinte 
bizodalommal viszont felszólíttatik: hogy jelen 
határozatunkat s ezzel közlendő irományokat az 
illető egyházkerületi gyűlésben, avvagy c o n v e n -
ten tárgyaltatás alá vé te tvén , az iskola e g y e s í -
tésnek az előadott módon és értelemben leendő 
jóváhagyása esetére, magok kebeléből is e g y 
teljes-hatalmú választmányt a' végett k inevezni 
méltóztassanak, hogy az magát a' már fenálló i s -
kolai választmányhoz csatolván, az üdvös cz él 
gyakorlati kivitelében azzal kezet fogva munkál-
kodhassék: megkéretvén a' tisztelt főfe lügyelő 
úr, hogy a' választmány kinevezéséről 's minden 
a' fenforgó tárgyban hozandó határozatról e . h . -
kerületi 's egyszersmind választmányi elnök gr. 
Teleki Sámuel urat azonnal hivatalosan tudósítani 
méltóztassék." 

A1 dunamelléki egyházkerületnek ezen v é g -
zésén alapulván a' két protestáns felekezet iskolai 
egyesülése: az valamint itt, ugy!minden magyar 
hírlapban 's jelesül a7 Pest i Hírlap 5 2 - i k számá-
ban ( 1 8 4 1 . junius 3 0 . ) e g é s z terjedelemben k ö -
zöltetett. 

Ugyanezen közgyűlésnek az iskolai a lválaszt -
mány által készített 's utasításokkal kisért ju ta -
lomkérdés bemutattatván, az 1 0 0 és 5 0 db ara-
nyokból álló első 's másod rendű jutalmakra kitü— 
zetett, 's a' már említett 4 magyar lapon kívül, a' 
Darmstadti Kirchen Zeitung, és Augsburgi A l l g e -
meine hírlapokban is kihirdettetett. A' jutalom-
kérdés, mellyre 1842 . mart. 1 - s ö napjáig, mint 
kitűzött határnapig, 1 2 pálya-irat érkezettbe, k ő -
vetkező volt: „Készíttessék kimérítö terv, melly 
a' Pesten létesítendő ref . főiskolának alsó v a g y 
elemi, közép és felsöosztályaiban megállapítandó 
tanítási rendszert, mindenütt az élettudományok-
nak az emberiséget képzőkkel — mennyire saját 
körülményink engedik — sulyegyenben tartása 
mellett, részletesen adja elő, a' jutalmazási 's f e -
nyíték-tartási rendszerrel együtt." 

13—ik ülés nov. 2 2 - k é n 1841 . a ' p é n z g y ü j -
tés 's aláíratás tárgyában vidékekről beküldött 
levelek olvasásával foglalatoskodott. 

( V é g e következik) 

A' felső-lövői tskoláróli adatok 
folytatása. 

Minekutána azujan felállított fe l sö- lövöi ( K ő -
szeg mellett) reáliskola előkészületei annyira 
megtétetvék, hogy a' tanítási folyam első n o v e m -
berben megkezdethetik: kötelességünknek tartjuk 
megismertetni intézetünk felvételi feltételeivel 



azon szülőket és gyámokat, kik gyermekeiket in-
tézetünkbe adni szándékoznak. 

Reálosztályunk a* már fenálló három e l emi -
osztályhoz csatlakozik. Következő tudományok 
é s ü g y e s s é g e k leendenek a' három osztály f e l a -
datai: a* magyar és német nye lv értelmes é s 
szép o lvasása , ehez kapcsoltatik a' magyar é s 
német nyelvtan, a' mennyire ennek tudását az ér -
telemmeli olvasás igényli . A z írást illetőleg 
megkívántatik, hogy a' gyermekek képesek l e -
gyenek kifejezni ievelekben és rövid ügybeli fe l -
adatokban gondolataikat jól, rögtön és kel lemes 
írással. A ' számvetésben minden, a' közönséges 
életben előforduló feladatot, e g é s z és tört számok-
kal, u g y f ő - , mint Írásbeli számvetés által könnyen 
fel tudják oldani. Azon kivül megismerkedtetnek 
a' szentírás tartalmával. Luther katechismusával, 
szentírási mondatokkal, egyház i énekek é s más 
alkalmazott dalokkal. A ' mindhárom osztályon 
keresztül -v i t t ének-tanítás által számos egyházi 
é s más énekeket tesznek sajátukká. 

A z itt általánosan említett adatoknak előle -
geztetni kel lene olly tanítványoknál, kik a' reá l -
osztályba akarnak lépni, h o g y haszonnal v e h e s -
senek részt a' következő tanítás folyamában: 

A ' reálosztály folyta három évre terjed ki. 6 
tanító f o g ezen osztályokban működni é s pedig 
kiki 3 4 órát hetenként, következendő tárgyak-
ban: a' vallástanban Kühne i g a z g a t ó , magyar 
nye lvben , mathematika- ésphys ikában Samarjay\ 
német n y e l v , számvetés, v i l á g - é s természettör-
ténetben Láhne; szépírásban Gebhardt $ ékes o l -
vasásban Aikelin; zenében Mücke\ deáknyelvben 
Kühne i g a z g a t ó ; rajzolásban Samarjay és Láhne 
müködendenek. A1 növendékek a'magyar és n é -
met értekezési Írásban, nyelvtanban és szavalás-
ban taníttatnak. Ezen osztályban megismerked-
tetnek a' magyar és német irodalommal, hogy 
ízlésök finomíttassék és olvasmányaik vá lasz tá-
sában vezettessenek. A' mathematikában az a l -
gebra, geometria és physika v é g e z t é v e l a' m e -
chanika é s építészet általánosan hasznos és szük-
s é g e s része i adatnak e lő . A ' physikai leczkék 
arra i n t é z v é k , hogy a' tanulók az egész termé-
szettan terén elegendő tapasztalást szerezzenek. 
E z e n tudományok gyakorlati oldalára különös 
figyelem f o g fordíttatni. A ' földleírásban a' haza, 
az austriai birodalom, a' német és más európai 
tartományok ismerése é s a' többi földrészekről is 
általános átpillanati jártasság f o g megszereztetni. 
A ' történetben a' hazai , az ó , a* középkori és az 
njabb történet tanítlatik. A' természet történetéhez 
adatik a' három természetországnak lehetőségig tö-
kéletes átnézete. A ' rajzolást, melly ezen tudomány 
e g é s z terét foglalandja magában, Samarjay és 
Láhne urak veendik által. A ' zenésze iben alapo-
san-müve l t zenetudó férfiak müködendenek. A ' 
latin nyelvet az igazgató 4szer adandja heten-
ként e lő . Azon tanítványok, kik ezen tanulmány-

ban része»ülni kívánnak, a1 három évi tanulási f o -
lyam alatt egész a' könnyebben érthető latin fo lyó 
és költői klassikai iratok tökéletes fe l fogásá ig v e -
zettetnek ós a 'nye lvtanban alaposan taníttatnak. 
Azon tanítványok, kik még a' realosztályhoz 
megkívántató előkészülettel nincsenek e l l á t v a , 
legczélszerübben elkészülhetnének valamellyik 
elemi osztályban. Kérjük mindazonáltal, hogy a* 
tanítványok minél fiatalabb korukban h o z a s s a -
nak, mivel csak u g y érethetik el a' hiánytalan ki-
képezés . 

A' tanítványok részint az intézetben, részint 
a' tanítóknál, részint más, helységünk érdemes 
lakóinál a' legjutányosban kaphatnak e g é s z s é g e s , 
jó szállásokat. Azon meggyőződéstől veze t t e tve , 
hogy csak alapos é s vallásos neve lés teszi az e m -
bernek ideigleni é s örökké-va ló boldogságát, — 
az intézet tanítói különösen igyekeznek azt az Ő 
tanítványaik sz íveikben megerősíteni ,ugy a' tanítás 
ideje alatt, mint kívüle, a' legatyaibb gondossággal , 
soha sem feledvén azt el, hogy ők Istenünknek, 
hazánknak és a' szülőknek, kik gyermekeiket 
vissza kérendik, számot adni kényteleníttetnek. 

W i m m e r T h e o p h i l - Á g o s t o n . 

K i i l - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k : 

ÍJj dissidens egyházak. l)Nauen, 
17 családdal. 2 ) Friesak, Nauenhez csatlakozva. 
3 ) 0 . m. Frankfurt. 4 ) Potsdam, 5 4 taggal . 5 ) 
Dortmund. 6 ) Witten. 7 ) Creuznach. 8 ) Dablen. 
9 ) Braunschweig. 1 0 ) Höxter. 1 1 ) Biberach, 6 0 
családatyával. 1 2 ) Wörrstadt .— Újdonságokként 
jelentjük, hogy a' berlini bajor követ udvara, r é -
széről j egyzéket adott át, mellyben a' német-kath . 
mozgalmak ellen szólal fel. A z ausztriai követ ? 
mondják, már azelőtt hasonlót tön. — A ' szász 
kormány Blum Róberttől megtagadta a' szabadí -
tékot hirlap iránt, mel iyet az az új mozgalom é r -
dekében akart elindítani. ( A . K. Z . ) . 

A' belga ev. társulat, melly 7 é v ó t a 
áll f en , mult évben is Lüttich-, L ö w e n - , W a v -
r e n - , Genval- , Ohain- , Taintignies- , B o u v e r i e - , 
Charlero i - , Gol l i sseaa- , Fonta ine- P E v e q u e - , 
Ixe l l e s - , Brüssel egy ik külvárosa- , Spa- , J o d o -
i g n e - , Lodélinsart- , Gil ly- , Neuvi l l e - , Pontloup- , 
Fosteauban hirdetteté az evangyé l iomot ; 4 i s k o -
lát fentartott, 2 ujat kinyitott 5 e g y tuczet új f r a n -
czia 's flandriai értekezést nyomatott 's azokból 
6 0 , 0 0 0 példányt részint eladott, részint e laján-
dékozott. Jövedelme 3 5 , 7 7 2 fr. 3 2 c. , kiadása 
3 5 , 4 8 0 fr. 6 0 c., pénztármaradvány 2 9 1 fr. 7 2 c . 
Szükségesnek találtatott, hogy az e v a n g y é l i o m -
nak három új szolgája hívassék 's két állomás 
alapíttassék, ezek száma igy 1 1 - r e szaporodand-
ván. Két új iskola építése is szükségesnek talál-
tatott, í g y 1 8 4 5 - b e n 8 iskola fentartása sulyosúl 
a' társulatra. ( A . K . Z . ) 



Fitiváfogadás. A' franczia legfőbb, s em-
mitési törvényszék elvül elhatározá, hogy a' fran-
cz ia polgári és canonicus törvényhozás jelen á l la-
potában a' r.kath. pap fel van hatalmazva valakit 
gyermekévé törvényesen elfogadni. E' határozat 
c sak nagy vita után hozathatott, mert állítva volt, 
h o g y a' r. kath. papnak nőtlenül kell élnie, így az 
s e m engedtethetik meg, hogy örökbe-fogadás ál-
tal atyaságot vállaljon magára. 1 8 3 3 - b a n , Du-
monteil abbé pőrében , ki a' papi rendből kilépte 
után megházasodni ohajtott, a' semmítési szék azt 
nyilvánítá, hogy a' papi méltóság akadálya a' há-
zasságnak 5 ezen Ítélet valódilag tiltó, Franczia-
©rszágban törvényerővel biró canonicus rendele-
teken alapult. D e mi az örökbe-fogadást illeti, 
s e m polgári, sem kánoni törvényekben nincs ren-
delet , melly a'pap szabadságát e* tekintetben k ö z - ! 
vetlenül vagy közvetve korlátozná; söt tudva 
v a n , hogy az egyházi törvények özvegynek, bár 
gyermekei volnának, sem tesznek útjába akadályt, 
h a a' papi rendbe akar lépni. ( A . K. Z.) . 

l i i i t h e r munkái. Jövő 1 8 4 6 - k i febr. 
1 8 - k á n lesz 3 0 0 esztendeje Luther halála óta. 
E* nap emlékére Zimmermann Károly „pompás 
kiadását Luther reformatori munkáinak" szándé-
kozik eszközölni 4 kötetben, mellyek ára 6 tallér-
siál többre nem fog menni. Az első kötet 1846-ki 
február 18-kára mindenesetre meg fog jelenni. 
( A . K. Z.) 

C liina. Francziaország é s China nem rég 
kereskedési egyezést kötöttek, mellynek 22-dik 
cz ikke így szól: „A* franczia kalmárok templo-
mokat, kórházakat, segélyintézeteket , iskolákat is 
állíthatnak 's temetőket rendezhetnek el. A' hely-
bel i hatóságok tehát a' consulokkal fognak érte-
kezn i , hogy a' végett felhatalmazást adjanak. Ha 
valamellyik chinai templomba v a g y sírkertbe 
erőszakosan mer betörni 's ott valamit elrontani, 
a ' helyhatóságok a' törvények minden szigorával 
m e g fogják öt büntetni." (A . K. Z-). 

Titok* Gaillard, egy ike az ugy-nevezett 
ker . iskolai szerzeteseknek Genfben, ref. e g y -
házba ment át , átlépését levélben jelentvén tár-
sainak. Másnap a' szerzet elöljárója a' városhá-
zánál lopásról vádolja a' kilépettet, mit ez azonnal 
m e g is czáfolt, ártatlanságát bebizonyítván; közié 
egyszersmind hírlapokban a' l eve le t , mit társai-
hoz intézett, ezzel tette okait akarván tudatni a' 
közönséggel . Egyszerre volt főnökétől levelet 
kap m. é. aug. 1 5 - k é n , hogy azon nap délutáni 
5 órakor, vagy , ha ekkor nem lehetne, másnap 
r e g g e l i 6 órakor jöne hozzá titkos értekezés v é -
ge t t . A' levél igen s z í v e s , igen udvarias volt 's 
é p e n azért gyanús is. Néhány nappal azelőtt l o -
pásról vádolja öt a' főnök, 's most igen lekötelező 
l eve lké t ír nekil Gaillard tagadólag felelt. Kö-
vetkezett vasárnap reform, istentiszteleten volt 
m é g , de hétfőn délután eltűnt 's eddig kisem látta 
$ t ! A ' r . kath. mondják ugyan , sokan közölök 

látták öt a* szerzetházba, egyszersmind a* r. kath. 
egyház kebelébe visszatérni: de különös, hogy 
egyet lenegy prot. sem látta. Hová lett a* s z e g é n y 
szerzetes, épen az a1 titok (A. K. Z.). 

Borromaeug-Hároly-cgylet. E' 
czím alatt Bonnban *s vidékén egylet alakult két 
ultramontan egyetemi tanító 's e g y tanácsos e s z -
közlése által. A'kormány ezen egyletet, mennyi -
ben czélja hasznos könyvek és iratok terjesztése, 
helybehagyá, de a' mennyiben még más czélokat 
is akar pénzeszközökkel e lérni , a' helybehagyás 
felfüggyesztetett. A' czél, melly pénzzel e l éren-
dő, nem e g y é b , mint az ultramontan törekvések-
nek nagyobb kiterjedést és hatást eszközölni, mint 
eddig lehetett, így a* helybehagyás f e l f ü g g e s z -
tését csak helyeselnünk kell ( A . K. Z.). 

Bibliaterjesztés, A' brit és külföldi 
bibliatársulat maj. 7 - k é n tartá Londonban év ! 
gyűlését 3 angol püspök és sok pap jelenlétében. 
A* tudósításból kitűnt, hogy a'társulat összes b e -
vétele mult évben 4 9 , 8 5 3 fontra ment 's az 
1 8 4 3 - d i k i bevételt 3 2 9 2 fonttal haladta felül. 
A ' bibliából Britanniában 6 0 5 , 6 0 0 , külföldön 
3 1 0 , 2 1 1 példány részint ingyen osztatott szét , 
részint igen olcsó áron adatott el ( A . K. Z . ) . 

Idegen nyelv. Törökországban 8 . ör -
mény nő e g y téritöhez jött, ve le vallástárgyakról 
beszélgetendő. Két pap lön bejelentve, kik nem 
kevéssé csodálkoztak, hogy e' nőket e g y térítő 
házánál látják. Egyik a' némberek közöl minden 
szabadelvüséggel egészen egyszerűen mondá: 
miszerint barátnőível kérni jött a'téritöt, hogy e z 
evangyéliomot hirdessen nekik. ,Hát ön soha nem 
hallott evangyél iomot hirdetni?' kérdé egy ik a* 
papok közöl. — „Nem, soha," felelt a' hölgy 
azonnal. — ,Hát nincs gyóntatóatyja ? s — „Söt 
igen , van e g y . " — ,Ön hát nem jár templomba?6 

— „Igen, járok." — ,Hát miként mondhatja, 
hogy soha nem hallott evangyéliomot hirdetni ?' 
— „Én járok ugyan a* templomba, de hogyan 
érthetem én, tudatlan aszony, mi elavult nye lven 
mondatik ? Engem, Istennek hála, olvasni m e g -
tanítottak: de az igazságot nem ismertem, míg a' 
mostani örmény nyelvre fordított új- testamen-
tomot nem kaptam. Ekkor kezdém átlátni, hogy a* 
ker. vallásból mitsem értettem: 's egykor mondám 
gyóntatómnak: Mi örmények nem ünnepeljük 
u g y az Úr napját, mint azt az evangyéliom kívánja. 
Nemde szellemileg kellene azt megülnünk? E' 
napon nem kel lene-e meghalnunk? Nem kel lene-e 
minden mulatság- , minden ünnepélyesség- , min-
den könnyelműségtől tartózkodnunk 's a' helyett 
olvasnunk é s imádkoznunk ? Söt igen, viszonzá 
gyóntatóm, ez a'vasárnap-ünneplés helyes módja. 
En pedig válaszolám neki: Erről hát ön miért nem 
tanított engem előbb? én bűneimben meghalha-
ték vala, ha az igazságot más kútfőből nem m e -
rítettem volna." — A' papok mitsem feleltek, de 
némi hallgatás után mondák egymásnak: I g a z s á -



ga van neki, így történik az gyakran." — A' té-
rítő meginté mindkettöjöket, hogy ezentúl Krisz-
tust, a' felfeszitett Krisztust prédikálják. (A.K.Z.). 

Apróságok. A' göttingai tanulók a' r. 
kath. templomban megháboriták a'misét, mennyi-
b e n a* pap latin éneklésébe német énekléssel v á g -
tak 's a* tanulók mindnyájan r. kath. valának. 
Mondják, h o g y bocsánatot kértek ugyan a' paptól, 
a ' tett azonban mostani körülmények közt nem 
jelentéstelen ( A . K. Z.). — Algir 4 4 , 7 7 2 lakosa 
köz t 1 8 4 4 - b e n 1 9 , 7 6 0 róm. kath., 2 7 5 prot., 
1 8 , 7 0 4 muhamedan és 6 0 3 3 zsidó volt (A.K.Z.) . 
— A* bécsi prot. egyház engedelmet kapott a1 

kormánytól új templomépithetésre a' városon k i -
v ü l , mellyhez telket az e g y h á z egyik elöljárója 
m á r évek előtt vett Gumpendorf külvárosban ( A . 
K. Z.) . — Kasselben ev. egy le t alakult zsidóknak 
ker . vallásra térítése v é g e t t (B. A. K. Z.). — 
P r i vasban ( A r d é c h e - m e g y é b e n ) a'vicarius 4 — 8 
é v e s 6 prot. gyermeket , szülőik tudta nélkül, újra 
megkereszte l t ; a' gyermekek r. kath. iskolába 
jártak. Czélját azonban a' buzgó hithös el nem 
é r t e , mert a 'gyermekeket szülőik visszakövetelék 
' s e* perczben Privasban e g y prot. gyermek sem 
jár többé r. kath. iskolába (B. A. K. Z . ) . — A1 

berlini dissidens-katholik. közt szakadás történt, 
mennyiben e g y részök tiltakozott a' lipcsei zsinat 
symboluma ellen. Remény van azonban, h o g y a' 
k é t párt összesimuland, minek eszközlésére sokat 
tehetend Brauner, választott új pap, ki maj. 1 8 - á n 
iktattatott hivatalába (B. A . K. Z.) . — Lutherig 
2 5 4 ker. val lásfelekezet v o l t , azóta 3 4 ke le tke-
zet t (Kath. Kirch re form. ) .—A' königsbergi mem-
nonita egyház átlátta, hogy czélszerütlen és nehéz 
továbbá is az egyház korosbjaira bízni a' tanító-
hivatalt : elhatározá tehát e g y férfit, ki az illető 
istenészeti tanulmányokat e l v é g z é , híni m é g pap-

jául (A, K. ZJ. Kazanban 6 0 fiatal izraelita a' 
g ö r ö g egyházba ment át ( A . K. Z.). — A z e g y é v i 
várbörtönre itélt, de kegye lmet nyert Redenba-
cher, előbbi egyházába, hir szerint, nem fog 
többé visszamenni (A . K. Z. ) . — A ' konstanzi 
tanács egyhangúan elhatározá, hogy az irgalmas 
szüzek részére ajánlott collecta a' nevezett v á -
rosban mellőztessék ( A . K. Z.) . 

B e l f ö l d . 
Halálozás. T. Horváth Pál úr , előbb a1 

ráczkevi , majd a' dunapatai, 's utoljára a' k. k . -
laczházi reform, népes egyházak k ö z k e d v e s s é -
g ü segédlelkipásztora, é l te 3 0 - d i k évében asz-
kórban f. sept. 24-dik napján Kun sz.-Miklóson 
elhunyt. Tetemei másnap, a' boldogult m e g h a -
gyása szerint, egyszerű imával tétettek v é g n y u -
galmukra. — Elhunytát é letben-Ievö szüléin kivül 
— kiknek veszteségök pótolhatatlan, számos r o -
koni 's baráti fájlalják. Nyugodjanak a' korán e l -
aludt jeles hitszónok porai békéve l ! V . J. 

Hittan! oktató-választás Mára-
maros-S&igethen. A' m.-szigethi lyceura-

ban a* hittani oktató-székre a* pályakoszorús 
munkáiról is ismeretes Szilágyi István úr válasz-
tatott. L é v a y J ó z s e f , 

pártf. 's j e g y z ő . 
Megtigztelés. A' kolozsvári evang . 

reformatumcollegiumban theologiai tudományokat 
és egyházi történeteket tanító, *s j e l en leg i g a z -
gató-professor Salamon Józsefa' göttingai híres 
egyetemtől annak 1 8 3 7 - b e n tartott százados ü n -
nepe alkalmával, a' tudományos és nevelői pályán 
kitüntetett érdemei tekintetéből, hittudományi tu-
dor ( theologiae doctor) czímmel tiszteltetett meg . 
A z e1 részben fenálló felsőbb rendelések ér te l -
mében , a' müveit külföld által illy módon m e g -
tiszteltetés az azzal egybekapcsolt czím használ-
hatása véget t , ő csász. és apóst. kir. Fe l ségének 
kegye lmes helybenhagyás véget t fe l terjesztet-
v é n : ö Fe l s ége folyó sept. 6 - á n költ legfensöbb 
kir. határozata által méltóztatott klmesen m e g e n -
gedni, hogy az említett közhasznú, derék férfi 
azon hittudományi tudor czímet elfogadhassa é s 
használhassa. Midőn a' kir. kegyelemnek és é r -
demméltánylásnak e' minden protestáns hü alatt-
valót örömre buzdítható magas zálogát, a' jók 
becsülését biró tudós férfi sz ívesen üdvözléséve l 
közhírré tesszük; ahozkapcsoljuk azon m e g j e g y -
zésünket, hogy e' doctori rangra emelés e r e d -
ménye, egyszersmind mély tudomány, ritka ala-
pos ismeretek, 's felvilágosodott lélek maradandó 
emléke — a' „Commentatio historico-theologica 
de statu ecclesiae evang. reformatae in Transsi l -
vania:" azon je les munka, mellyet külföldön, 
neveze tesen a' darmstadti egyházi - lapban méltó 
dicsérettel említettek, midőn a' hazában sokan 
megtámadták, gyanúsították é s ócsárolták, de — 
senki m e g nem czáfolta. (M. J . ) 

Jogoktatói székfoglalás K<oson-
ezon. Losonczon, sept. 2 2 - k é n igtattatott j o g -
oktatói székébe hites ü g y v é d ifjabb Farkas Ká-
roly úr. Egy ike azon ritka szerencséseknek , kit 
a' fiai iránt nem mindig kedvező szülőföld, e r ő -
dús ifjú éveiben fölkarolt — 's az iskolának, m e l l y -
nek egykori növendéke volt — díszes oktatói k o -
szorújába emelt föl. A z utóbbi országgyűlésen , 
mint megye i irnok, megyénk honszerte tisztelt 
követeinek oldala mellett magát k iképezvén ,— a* 
helybeli lyceum jövendője fölölt bölcsen őrködő 
elöljáróság f igyelmét 's bizalmát annyira magára 
vonta , hogy nyilvános csödhirdetés utján v e r -
senyzett több társai között, ezelőtt mintegy f é l é v -
vel , nevezetes többség szavazatával megvá lasz -
tatott. Szintolly díszes, mint sokoldalú kiképezett -
séget igénylő hivatala megkezdése ig ,nehány h ó -
napnyi üres ideje l e v é n , ugyan csak az egyház 
kegyességéből előlegezett segélydíj mellett — 
azonnal a' müveit külföldön teendett tudományos 
utazáshoz fogott — 's a' prot. Némethon l e g v i -
rágzóbb egyetemeit meglátogatva, emberismeret-
tel *s világtapasztalattal gazdagultan tért v issza, 



reá várakozó tanszékét elfoglalandó. Korát j e l -
lemző székfoglaló beszéde hasonlíta a' tavasz 
virágos fájához, melly legszebb reményt igér , 
hogy a' szemigézö viráglevelek ritkulásával — 
a' nyár kedvező melege azt , mi most bimbó és 
virág volt, idővel kedves izü gyümölcsökké érleli 
's alakítandja át. Joghallgatói már eddig is szép 
számmal vannak, kitürö szorgalma, feddhetlen j e l -
leme 's humanitással párosulandó f e g y - és rend-
tartása följogosítnak azt reménylenünk, hogy d e -
rék tiszt-elődeinek népes tantermét hova-elöbb 
ki fogta víni, — 's új pályája kinyilt tágas terén 
a'hon, vallás és emberiség javára, hatályos s iker-
rel lesz működendő. T. M. 

Jutalmazás. Ki gyermeki ártatlan örö -
met az önérzet szerény büszkeségétől elragadva, 
— 's érzékeny keblű édes anyákat gyermekeik 
szerencséjén örömökben sírni nem látott: annak 
a' bánfalusi iskolában kellett volna megjelenni, 
midőn megyénk lelkes főbírája tek. Ragályi Ká-
roly úr a' szorgalmas és jobb tanuló gyermekek 
kitüntetésére zöld selyem-kalapokat, nemzeti szín 
szalaggal ékítve, — valamint tek. Máriassy Ta-
más úr Warga fali tábláit, 's szép-lelkü neje pedig 
született Dessöffy Zsófia asszony ö nagysága t i -
z e n e g y darab „bibliai történetek"et kegyeskedé-
nek kiosztogatni. Szegény falusi iskoláink! hány 
il ly magas keblű jóltevöket számlálhattok ti égi 
ajándokul ?! Közli S i m o n S. , 

tanító. 
Esdeklés a9 magyar nemzet f 1-

gyelme- és részvéteért. Hő részvéttel 
karolá föl nem régibennemzetünka'moldvai m a -
gyarok ügyét , ' s megtevé,mit tenni szabad n e m -
zethez illék : de, fájdalom! a' viszonyok hatalma 
k e v é s reménynek enged jelennen helyet; a1 m e s z -
szibb jövendő pedig bizonytalanabb, semhogy 
moldvai rokonink sorsa enyhítését attól várni l e -
hetne. A' mostoha körülményekbe belátva, még 
Moldvában létemkor szívesen híttam föl a' csángó 
szüléket, miszerint gyermekeiket művelődés és 
tudományok szerzése végett honunkba küldözget-
nék, majdan egykor a' val lás- és nemzetiséggel 
karöltve járó műveltség áldott magvait kis hazá-
jokban saját feleik között terjesztendöket. S ü k e -
rült hívogatásom. É s íme, a' terhes akadályokon 
áttörve, négy csángó ifjú jelenék meg e'napokban 
házamnál, egyenesen Moldvából, sorsukat itt a' 
lelkes magyar nemzet kezeibe l e t evők , tudomány 
és művelődés után esengök. 

Vétkezném, ha nemzetem méltó figyelme 's 
meleg részvéte iránt e g y pillanatig is kétkedném, 
's erős hiedelem nem táplálna, h o g y azon nemzet 
jobbjai, mellynek közvagyonából évenként n e g y -
ven szláv nyelvű bosznyák ifjak neveltetnek k ö -
zöttünk , — az élelmökért szolgálni kész négy 
csángó magyar ifjút éhezni, é s az anyanemzetben 

helyzett szép reményöket meghiusulva látni nem 
engedik. 

Tizenöt-tizenhat évesek az ifjak; egy ike k ö -
zölök már 3 év óta a* kezdi-vásárhelyi tanodában 
folytatá tanulását, 's ámbár szolgálattal s z e r e z v e 
kenyerét, még is tanuló társai sorában legkitűnőbb 
helyet érdemlő. 

Magunkhoz méltó figyelem vár reánk, haza-
fiak ! vessük el a' jó magot, melly magyar népet 
boldogító terményt l e szen dúsan hozandó. E g y e -
dül ezen mód vezethet kivánt czélhoz, miután a* 
nemzeti academia által folyó év elein a ' c s á n g ó k -
hoz küldött 7 5 0 darab naptári-ima és e g y é b e r -
kölcsi tárgyú könyvek, az olasz missionariusok 
közbevetésére, a' moldvai kormánytól, mint g y a -
nús müvek, elkoboztattak 'stb. 'stb. — 's bárminő 
ártatlan működéseink, balra magyarázva, örökké 
megzsibbasztathatnának. A' kegyes részvétre h a j -
landó érdemes honfiak bárminő segede lmezése 
bevéte lére , üdvös működésiről honunkszerte i s -
mert tek. Antal Mihály nemz. casinói könyvtár-
nok urat kérém fö l , ki már is sikeres lépéseket 
tön ez ifjak jövője fölött. Pesten, sept. 29-kéra 
1845 . J e r n e y J á n o s . 

F ö l m e n t é s . A ' s.-pataki anyaiskolának 
oktató-kara által a' két Magyarhon előtt mintegy 
pelengérre kiköttetvén, 's legdrágább vagyonom, 
becsületemre nézve csorbát szenvedvén, mit t e -
hetetlenségemben egyedül tehetek mentségem 's 
védelmemre, hív másolatban közlöm alább a ' s z á -
momra adatott fölmentő levelet. Pesten sept. 2 3 -
kán 1 8 4 5 . I z s a a k P á l . 

írásomat mutató Áíju Izsaak Pál, f. é v junius 
végéve l a' kolosvári evang. reform, főiskola j o -
gászai sorába kívánván fölvétetni, mielőtt a' k ö z b e -
jött nyári szünet miatt fölvétetése elhatároztatha-
tott volna, a' s.-pataki r. főiskola igazgatói hivatala 
£ltal a' Prot. Egyh. é s Isk. Lap idei 2 6 - i k számá-
ba iktatott fölszólítás következéséül itten Kolos -
vártt íartóztattatott mindaddig, míg a' s .-pataki é s 
n.-körösi ref. iskolai t. cz. igazgatósággal fo ly ta -
tott levelezések nyomán, a' fenforgó kérdés föl— 
viIágosíttatott,'s nevezett ifjú Izsaak Pál elöbbenl 
teljes szabadságba helyheztetett és szükséges 
úti-levélle! az itteni törvényhatóságtól elláttatott. 
Melly dolognak bizonyságára adom ezen hivatali 
pecséttel megerősített írásomat. Kolosvárlt aug. 
13 -án 1 8 4 5 . 

/ g j r \ S a l a m o n J ó z s e f , 
V * - az ev. ref. főiskola rectora. 
A' másolatot az eredetivel egybevetvén , azt 

ezzel minden szóban megegyezőnek találta 
T ö r ö k . 

Sajtó alatt van 
Édes János egyházi beszédeinek második kötete, 

melly szinte 26 szónoklatot foglaland m a g á -
ban. — Ára 1. ez . ft. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
41. szám. Negyedik évi folyamat. Oct. 12. 1845. 

Das Raisonniren ist eine grosse Zerstreuung. Die sich damit abgeben, die Gelehrten ohne Aufblick 
zu Gott, verlöschen den innern Geist, wie der Wind eia Licht! 

F e n e 1 o n. 

TARTALOiM: Vájjon az emberi ész elhomályosodik, vagy meg-
világosúl-e Isten igéjében vetett hit által? — Alsó-borsodi 
ref. egyházmegye öszi közgyűlése. F ü z e s i . Gömöri ref. 
egyházmegye gyűlése. B o r s o d i J ó z s e f . Belső-somogyi 
e.megye közgyűlése. M e z e i Pál . — I s k o l a - ü g y : A' 
pesti protestáns főiskolai vállalat keletkezésének 's eddigi 
történetének rövid vázlata. B a j k a y E n d r e . — Kül- és 
belföldi vegyes közlemények. — 

Vájjon az emberi ész elhomályoso-
dik, vagy megvilágosnl-e Isten igé-

jében való bit által? 
Bár némelly olvasó előtt különösnek tessék e' 

kérdés: mindazáltal szükség ezt időnkben f e l -
tenni és rá alaposan megfelelni. Mert vannak s o -
kan, kik vitatják, hogy a' bibliában olly dolgok 
állanak, miket müveit ember már nem hihet. Az 
e g é s z biblia tehát nem Isten i g é j e , hanem ez 
utóbbi csak amabban foglaltatik, és mindenkinek 
magának kell a' fövenyszemek nagy tömegéből 
az aranyat kikeresni. Ha hát azt tanítjuk, hogy 
keresztyénnek mindent, mi a' bibliában van, hinni 
kel l , mert az összesen és különkülön Isten igéje: 
akkor olly valamit teszünk föl az ember felöl, a' 
mi eszének ellene van. Az emberek tehát ezt 
legfölebb külsökép fogadják e l ; de ha aztán eszök 
fölébred: akkor mindent összefogva megvetnek, 
é s egészen hitetlenekké lesznek. Annak megmu-
tatására már, hogy e' következtetés hamis tétele-
ken nyugszik, ez előkérdésre kell megfele lni : 

Micsoda dolgokat nem hihet már a' bibliában 
korunk felvilágosodott embere ? Vannak, igen is, 
napjainkban emberek, kik magukat legművelteb-
beknek tartják, 's ugy vélekednek, hogy ollyan 
Isten, millyet a' biblia tanít, és olly halhatlanság, 
melly v a g y örök-boldogság, v a g y kárhozat v o l -
n a , épen nincs. De ha illy emberektől Istenök 
iránt kérdezkedünk: az nem a' mennyben van, 
hanem a' földön, emberfőkbe szétoszolva, — 's ha 
halhatlanságuk iránt: az is a' földön van, és csak 
önbecsökben á l l , mellyet magoknak képzelnek, 
azaz, világos szavakkal: ök nem hisznek sem I s -
tent, sem örök-életet , — és mivel a'biblia az illy 
embereket bolondoknak,balgatagoknak nevezi , kik 
a' jó ösvényről e l tévedtek, és a' kikre az i g a z -
ság világa soha nem sütött: természetesen nem 
hisznek a' bibliába s e m , melly őket olly rövid 

úton elveti és az élet könyvéből kitörli. Illyen 
emberek Ítélete megtudására olvasd Zsolt. 14 . é s 
53 . Bölcs. 2: 5 . 

Mások pedig azt mondják: Ok hisznek Is ten-
be, csak hogy maradjon az az égben, és ne avat-
kozzék szorosan az emberek ügye ibe , hisz adott 
ö e lég észt az embernek, hogy magán segítsen, 
és ez jobb, mintha neki mindig magának kellene 
az emberen segíteni. De illy emberek ha m e g -
szorulnak, két részre válnak- Némellyek kétségbe-
esnek, mert tudják, hogy illyen Isten nem s e g í t -
het, és így vagy büszke hitlenséghez, v a g y g y a -
lázatos babonához folyamodnak; mások pedig, 
daczára eddigi gondolat-alkotmányuknak, mit ök 
rendszernek neveznek, csakugyan imádkozni k e z -
denek, 's tapasztalják is a' könyörülő Isten s e g e -
delmét , — és ha azután Istenről ismét hálátlanul 
el nem feledkeznek, é s ez valóban a' legjobb: a k -
kor tudják meg, hogy ugyanazon Isten, ki övéit , 
a' biblia szerint, olly gyakran megszabadította, ő 
rajtok is segített, 's velők többé nem szükség v i -
tatkozni, hanem Örülni, hogy az élő Istent m e g -
találták. 

És így korunk műveltsége a' bibliában l eg in -
kább azon botránykozik m e g , hogy Isten maga, 
eleitől f o g v a , eré lyesen vágott bele az ember-
életbe, 's szóval, azon kijelentéssel, és tettel, azaz: 
csudákkal, bizonyította életét 's lételét. De Isten, 
ha cselekszik, mást nem tehet, mint csudát; mert 
az ő gondolati é s útai annyival magosabbak a* 
mieinknél, mennyivel magosabb az ég a' földnél. 
Ha hát Isten van: neki istenileg, fe lségesen kell 
szólnia 's cselekednie, csudákat kell tennie, m a -
gosabbat, dicsőbbet végeznie , mint a' dolgok r e n -
des folyásában emberek tehetnek 's v é g e z h e t -
nek. Ki azt mondja, hogy Istent hisz, és Is tené-
től minden csudatételi hatalmat elperel: az holt 
Istent hisz, nem élőt, és az ö hite tulajdonképen 
semmi több, mint e g y erkölcs-törvényben, és nem 
Istenben való hit; mivel mindazáltal gondolja, 
hogy e'holt törvény a'népnél nem tesz e lég erös 
benyomást: ugy vélekedik, hogy a' népre nézve 
még meg kell hagyni Istent, hogy az félelemben 
's tiszteletben tartathassák; de Istenről többet nem 
akar. A1 biblia pedig az illy íinom műveltséget 
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egy-általán nem más, mint hitetlenség névvel t i sz-
teli meg, 's azt állítja, hogy Isten minden embe-
rekre , müveitek- 's műveletlenekre, fe l sők- 's 
alsókra nézve ugyanaz, és hogy neki mindenek 
egyenlőn alávettettek, még pedig a' legszentebb-
elleni felségsértés büntetése alatt. 

Mi ugy gondoljuk, az igazán müveit, ki tudja, 
hogy az életet nem maga adta magának, és hogy 
nem az ö kezében áll, azt ma vagy holnap letenni, 
hanem ez is Isten kezében áll: velünk együtt 
kénytelen igazat adni a' bibliának, és aztán meg-
ismerni, hogy Isten, az örökké-élö és munkás, a' 
teremtö-szellem és Úr, teend,és kell tennie c s u -
dákat, és mivel a1 biblia illyeneket beszél, m e l y -
lyek Istenhez, a' szenthez , mind méltók, és az 
emberek javára 's boldogságára történtek: tehát 
épen azért Isten igéje. 

De van még e g y a' bibliában, mit napjaink 
műveltsége szemére h á n y , és a1 mit, ha a1 c su-
dákon megnyugodnék is, nem szenvedhet, t. i.: az 
újra meg újra előforduló tant a' bűnről, az e m -
ber esetéről. És ez tulajdonképen a1 főpont, melly 
az emberben nemcsak az értelmet, hanem a' l e g -
bensőt őbenne , a' szívet é r i , söt a' szívben a' 
bors-szemet , mint valaki nevezte. Hogy ? kérd-
jük a' műveltséget: vájjon te tszenék-e neki, ha 

« minden a' világon Jézus dicső szavaihoz szabná 
magát, mindenki becsületesen, tiszta sz ívve l , s z e -
retve , részvevöleg , föláldozólag, 's mennyeileg 
gondolkoznék? Csak kevesen mondják szabadon: 
Nem, nekik jobban tetszenék, ha kívánságaik sze -
rint élhetnének. Legtöbben megismerik: Igen, 
akkor igen szép v o l n a , akkor paradicsom lenne 
már e' földön! No hát, kedvesim I kik Isten igéje 
mellett illy bizonyságot tesztek, mondjátok meg: 
miért nincs hát meg most e' paradicsom, holott 
tanaink, mellyek előhozhatnák, megvannak? — 
Mi az oka , hogy e' fe l séges tanok nem győznek 
m e g mindeneket, nem oltják ki a ' v á g y a k a t , a' 
szenvedélyeket , nem veszik el a' földi élet n y o -
mora i t?— Azt mondjátok: Az ember g y e n g e s é g e 
az o k ! — Jó! Honnan e' g y e n g e s é g ? gondoljá-
tok csak meg komolyan, miben fekszik alapja, 
miért, hogy azt semmi tan el nem háríthatja? Oh, 
léphetnétek csak egy g y e i tovább: hihetnétek a1 

bibliának, megtalálnátok az okát. A z pedig nem 
más, mint az: hogy mi emberek, életünk eleméből 
kiestünk, t . i . Istenből, és az ö szeretetéből, — és 
épen ez a z , mit a' biblia olly gyakran, és újra 
meg újra bűnnek nevez . Miként a' halnak az életre 
vízzel , a' madárnak l égge l kell bírnia: ugy — a' 
biblia tanítása szerint — az ember lelkének az 
életre, az igazi, boldog életre, Istennel kellbirnia, 
Istent ismernie, szeretnie. Ékkép — azt kívánja 
az egyenesen — az embernek, miután Isten meg-
mutatta szeretetét, csudáit megtette , és kivált a' 
legnagyobb csudát végrehajtotta, midőn o' vilá-
got annyira szerette, hogy neki egyszülöttét adta: 
az embernek tehát meg kell térni , ismét Istent 

keresni, igéjében hinni, őhozzá térni, bűnét m e g -
ismerni, kegyelmét a' Krisztusban elfogadni, h o g y 
rajta ama csuda történjék, mi folyvást tart, mi 
még ma is megtörténik, t.i. az ujjá-születés c s u -
dája, mit az embernek magán kell tapasztalni é s 
megérni. Itt tehát a' biblia az emberiélek j ó l - é r -
tett legbelsőbb szükségeivel ér össze, és épen e z 
által mutatkozik dicsőn, mint Isten igéje. 

Nem lehet tehát az igazi műveltségnek sem 
az csudálatos a' bibliában, sem az arróli tan m e g -
vetendő: söt inkább ennek az élő Istenben való 
hittel együtt, hinni kell a' bibliában, mint az ö igé-
jében is, mellyböl ö szentségében és szeretetében 
megismertetik. Ott nem válogathat többé: mi 
tetszik neki, mi nem 5 inkább csak arra kell töre-
kednie, hogy azt jól értse, és igazi mély értelmét 
sajátjává t e g y e . Á* bibliában minden Isten igéje, 
és ha jól fogatik fel , egészen az Isten d i c sőségé -
hez és a' mi szükségeinkhez mért. 

Most térjünk vissza fökérdésünkhöz: F e l e l e -
tül egyszerűn azt lehetne adni , hogy útalnánk 
mindazon népekre, mellyek bibliával nem bírnak, 
a' pogányokra. Nem szükség épen a' durva p o -
gányokra mutatnunk, kiknek értelmük v é g k é p 
elhomályosult, hogy állatoknál alább sülyedtek 
és kannibálokká le t tek: hanem például csak a* 
régikor müveit népeire, és ezek között l egművel -
tebb, legkomolyabb, legnemesebb férfiaikra. S o -
crat használta eszét , mennyire lehet; de mi e r e d -
ménye az ö vizsgálódásának ? Bizonyossá l e t t - e 
a' f e lö l , hogy egy Isten szent felségben él a' 
mennyben, és öt szereti ? — a' felöl, hogy lelke 
örök-természetü és Istenéhez m e g y ? — a' felöl , 
hogy bűnei megbocsáttatnak, és ö kegyben v a n ? 
— Nem 1 A'mi Socrat idejében minden igaz i zra-
elitának részint nyilván, részint eszmélő v i z s g á -
lódásra sejtésül adatolt, — azt, a' mit e g y k e r e s z -
tyén gyermeknek most egyszerű káté-szavak 
megmondanak, — azt, a' mi e g y gyermek szívét , 
épen ugy, mint a' tudós lelkét, bizonyossá 's b o l -
doggá teheti, azt, míg Isten igéje e' világon nem 
volt, v a g y a' pogányokhoz nem hatott, bármi, 
még olly gondolkozó, lélek is fel nem találta, még 
ma sem találja fel semmi értelem, melly magát 
önkényt és tanulni-vágyólag a' szent és fényadó 
Isten igéjének alá nem veti. Ezen alávetésre, é s 
az Úr igéjében való hitre int pedig bennünket Socrat 
komolyan, val lomásaival , mellyekböl álljon itt 
csak kettő: „Ha tudnunk kell, ki az Isten — í g y 
szól ö —: ugy magának Istennek kell hozzánk jöni, 
és megmondani!" — É s egykor e' kérdést teszi 
f e l : Mikép kell embernek Istent megengesztelni? 
— ' s azt feleli: „ N e m kétkedem, hogy Isten annak 
idejében e g y Őmaga által tanítottat küldend az 
emberekhez, ki nekik a* minden titkok legfonto-
sabbikát kinyilatkoztatja: mikép bocsáttathatnak 
meg a' bűnök?" * ) Haldoklásában azzal vigasztalta 

*) L. Haller Albert: „Levelek a'Kijelentés legfontosabb 
igazságairól." 2-dik Ievel. 



magát az athenaei bölcs, hogy ha tovább is él, 
jobban fog é ln i , mint e' földön; ha pedig lenni 
megszűn ik , az is jobb , mint illy homályban 's 
igazság-szűkében itt lenni. — Hát ugyan nem 
engedte volna ö meg, hogy értelme az istenkije-
lentés által megvilágosíttassák, sz íve a' Krisztus-
ban való kegyelem által megnyugtattassék, s neki 
feltámadás és élet ajándékoztassák attól, ki azt 
mondá: Én vagyok a' feltámadás é s az é let ! — 
Én és az Atya e g y vagyunk! Én éltemet adom 
váltságul sokakért!? —Mi azt gondoljuk: Socrat-
ról is áll a' maga nemében, a' mit az Úr Ábra-
hámról mond. Ján. 8: 56 . De az ö mondásaiból 
tanuljuk, hogy a' he lyesen használt értelem l e g -
magosabb kifejtésében Isten igéje nélkül csak 
oda visz, hogy átlássa, mi híja van, 's megismerje, 
mit nem tud; — vágyakozás kérdései , legbölcsebb 
tette, de azokra feleletet nem ad. 

Mi az igazság ? kiálta maga felöl kétségbe-
e s v e a' pogányság, midőn az igazság megteste-
sülve álla előtte. Mi az igazság ? kiáltanak most 
is sokan , 's kétségbe-esnek megtalálása felöl; 
mert azt mondták nek ik , hogy az nem a' Krisz-
tusban van, mint öt a' biblia rajzolja, hanem inkább 
önelméjökben rejtezik. Ott ezt nem találják, és a' 
sötétben eltévednek. Mert e g y , csupa külső k e -
resztyén eszének is , ki szivéből nem hisz Isten 
igéjében, magától e g y szikrácskával sincs több 
v i lágossága , mint e g y pogányénak. Csakhogy 
e g y hatalmas csalódás csúszik itt közbe, az t. i., 
hogy e g y illyen azt gondolja, mikép ezer dolgo-
kat, mellyeknek ismeretében a'pogányoknál előbb 
van , értelme adott neki, holott ö ezeket, a' nélkül, 
h o g y tudná, és értök hálákat adna, csak a' k e -
resztyénség sok , ö reá akarata ellen is háramló 
áldásaiból nyerte , mint a' nap fényével mindent 
megvilágosít , és ha felsüt, e g y mocsár, egy zug 
sem maradhat teljes éjszakában. Ez a' csalódás 
p e d i g , nem mindig u g y a n , de még is sokaknál 
önbünhödött, 's azért hálátlanság, és ellentörekvés 
Isten iránt: tehát bűn. Ha azoktól, kik Isten igéjét 
elvetik, egyszerre mindazt e l lehetne venni,miért 
ök Isten igéjének tartoznak, a' nélkül, hogy m e g -
val lanák, söt a1 mivel ök épen annak épségét és 
dicsőségét víjják és ostromolják, milly meröva-
koknak tűnnének föl azon pillanatban, 's milly 
mély éjfél és halálárnyék fogná el őket! Irtóza-
tosan lehetett ezt látni az első frank forradalom 
némelly hősein. De a1 mi a' földön nem mindig 
esik meg, a' halálban, az örökké-valóságban b i -
zonyosan betelendik azokon , kik az igazságnak 
ellene-állnak, azért szól az Úr külső setétségröl, 
é s arról, hogy azoktól, a' kiknek nincs, azaz, h á -
ladatosan nem használják, az is elvétetik, a' mivel 
bírni vélnek. 

Ha tehát az emberi ész az Isten igéje által, a* 
hol, és mióta az a' világon v a n , nyilván m e g v i -
l á g o s í t t a t o t t ^ keresztyén ember értelmére n é z -
v e nincs is más vi lágosság, mint épen ez az ige: 

ugy kérdésünk meg volna fejtve. De hogy f e l e l e -
tünk helyes-voltát egészen világossá tegyük, hadd 
állja ki az még az élet próbáját is, melly kijő, ha 
az embert egyenként tekintjük, mint gyermeket, 
mint ifjat és hajadont, mint férfit é s házastársat, 
mint nőt és anyát, mint aggot, — ha egyes h i v a -
tásokra is rövid pillanatot vetünk, hogy m e g l á s -
suk: vájjon Isten igéjéhez való erös ragaszkodás 
által az ember élete sötét- és örömtelenné, v a g y 
öröm- 's fény teljessé lett -e ? — 's megismerjük, 
hogy a'kornak, melly magát okosnak nevezi , mű-
veltsége, a' legjobb esetben is, hová képes vinni? 

( V é g e következik.) 

Alsé-borsodi ref. egylt. megye őszi 
k ö z g y ű l é s e * 

Tartatott sept. 3 - 4 én az oszlári paplakon, n.t. 
Fekete István, é s tek. to l c sva i Nagy Gedeon e l -
nökletök alatt, olly nyilványban, hogy az ajtók is 
levétettek. Rövid ima után a' segéd-gondnoki h i -
vatalra beadott szavazatok fölbontatván, általános 
többséget 2 6 , 2 3 ellenébe eddigi ülnök t. tolcsvai 
Nagy Gedeon úr nyert, mire esperesünk, e l n ö k -
társát-üdvezlö beszédében, hivatala terheit v a -
lódi színekkel ecsete lvén: világi elnökünk rövid, 
de tartalomdús beszédében az egyházak joga ik-
nak épségben-tartásuk mellett, a* papi állás s z i -
lárdítását 's iskolák virítóbb jövőjét tűzte ki m a -
gának lobogóul. Majd e g y egyh. ülnöki székre 2 8 
szavazattal tiszt. Korponay József, miskolczi 
egyik l e lkész , választatott. Székfoglalási je les 
beszéde alkalmával némellyeknek figyelmet-za-
varó suttogásaikat nem lehet érintetlen hagyni. 
— Ennek végéve l esperesünk fölhozá a' jelen 
segédgondnoki választási alkalommal végbement 
botránkoztató korteskedéseket, kérvén e ' d o l o g 
érdemében megyei székünktől orvosló kezeket. 
Éljen, ki az egyházak's papok szavazásának s z a -
baddá-tételében lelkesen föllépett! mert már a' 
korteskedések pénzáltali megvesztegetés ig 's f e -
nyegetésekig aljasultak, 's az egyházmegye e* 
részben szolgabírói járásokra oszlott. Míg e' tárgy-
nak gyökeres orvoslásában kiküldöttség működ-
hetnék, e lőlegesen előforduló esetekre, egy na^ 
poni szavazás szabályul tétetett. * ) TábJabiró-
ságról levélben leköszönt ősz haza- 's vallásbajnok 
Palóezi László, mint sz intén Szépessy László, ( k i -
nek nevében testvérje köszönt l e , mi, szokatlan 
modoráért, ollyannak elismertetni darab ideig nem 

*) Az a.-borsodi egyházmegye e' szerint már átlátandja a' 
dunamelléki kerület superintendens-választást megelőző 
azon intézkedésének,— miszerint a' szavazás ugyanazon 
napon történjék minden egyházban, — helyes voltát. E' 
szabály az ennekelötte gyülekezetenként eljárt 's sza-
vazat-csináló fökorteseket tekintve hozatott, Illy rend-
szabály mellett a' kortes, nem szakadhatván egyszer-
smind többfelé, legfölebb egy gyülekezetben csábítható 
imponálhat tekintélyes önszemélyébeu. T ö r ö k . 



akart) urakhoz, megkérés 's érdem-el ismerés v é -
gett, küldöttség neveztetett. — Ekkor lett sürget-
v e a' szavazati nyilvánosság választások körül, 
mi nem egészen a'papság gyanúsítása nélkül esett 
m e g : de győzött az o k , hogy e' részben teljes 
szabadság, nyilvánosság mellett meg nem férhet; 
az egyh.gondnok 's tanácsnokok aláírásaik pap-
jainkat igazolják, 's a' szavazatok hiteles voltát, 
melly oldalról valának megtámadtak, tökéletesen 
biztosítják. Két, miskolczi kisgyűlés j egyzököny-
v e i , ' s az ugyan miskolczi kerületi gyűlés némelly 
határozatai fel lőnek olvasva. Eoperes úr a' mult 
gyüléstöli eljárásairól, mi kedvesen 's éljennel 
fogadtatott, számot adott; kerületi dékán a'defici-
ensi és ö z v e g y - á r v a - t á r mult 1 8 4 4 . számadási 
állását bemutatta; megyei dékánunk a' megye 
pénztárát illetőket vizsgálat alá bocsátotta. A' 
papözvegyi év határidejéül az egyház-látogatás* 
ideje tüzetett, 's a" kerületi szék, ezen üdvös ha-
tározatnak mindhét egyh.megyében átültetése 
véget t , megkéretik. Gyűlésünket, — ha kiveszszük 
egyik kortes-résznek piano, de még is hallható-
lag korcsmába-való utasításait,'s ha feledjük egy 
je les nemes-közönség hadnagyának felbőszített 's 
fülsértő rikácsoló hangját, — rend és tanácskozási 
komolyság jellemzette. Papjaink három negyede 
kint-maradásának valódi oka a'kedvetlen kortes-
kedési súrlódások lehetnek. Tavaszi gyű lés he -
lyéül Emöd tüzetett ki. F ü z e s i . 

Gomori ref. egyházmegye gyűlése. 
Helv. hitű e.megyénk őszi gyűlést tartott a' 

r.-szécsi paplakban f. év i sept 1 5 — 1 6 . napjain, 
esperesi és s.gondnoki ikerelnöklet alatt. Közlő a' 
gyűlés kezdetén jelen nem lehetvén, csak a' hallot-
takról szóland, azokat saját jegyzete ive l kisérvén. 

Még a'tanácsteremen kívül érzékenyen haták 
meg keblemet egy világi ülnöknek eme szavai: 
„Az erkölcstelen papot büntetni kell !(e. Mé l tány-
lom a' tisztelt ülnök úr szavait. Büntetni kell, 
m é g pedig szigorúan. Büntetni kell a' papi 
kijelöltet, ki csúszva-mászva kígyói fogások-
k a l , mások rágalmazásával, alacsony k e g y - v a -
dászattal akar lépni szent hivatalába; mert az 
illy csuszó-mászó féreg elébb-utóbb gyalázatára 
leend a' helynek, melly működéséül jelöltetik ki ,— 
meg fogja rágni az égi v irágot , mellynek ápolá-
sára szegődik. Büntetni kell a' papot, ki, feledve 
magas hivatását, erkölcsöt ront, nem épít ! De l e -
gyünk méltányosak; büntetni kellene az olly v i -
lágit is, ki tekintélyénél fogva önkényt gyakorol, 
rendet bont, törvényt 's igazságot tapod, ki érdek-
nek áldozza fel az ügyet, ki k e g y e n c z e kezére 
szokta játszani az érdemesnek nyilt pályabért. 
Ezt a' tisztelt világi ülnök úr i s , kinek igazság-
szeretete felöl meg vagyok győződve , bizton hi-
s z e m , megengedendi. D e — d e ne feszegessük, 
kiket kellene büntetni; mert ha irgalom nélkül 

méretünk meg a' szigorú igazság mérlegén: mind 
e g y lábig elveszünk. Ennyit a' kívülre hangzott 
döngető szóra. 

Szomorú kedélylyel léptem a' paplakba, 
figyelendő a' tanakodásra. Imola dolga folyt, p a -
potkért, papja helyosztó gyűlésünk után változván 
a' sajó-keszi egyházba , melly már két év ig volt 
rendes pap nélkül. Miért? okát sorolni hosszallom. 
Idötöltönek, gyűlés előtt, esperes úr Imolára Sz. J . 
helynélküli rendes papot rendelé, kit ezek elfogadni 
nem akarván, e g y untató hosszú folyamodásban T . 
J . j o l s v a f ö i segéd-papot kérék rendes papul. Pár 
sorba férhető kérelmök mellett, a' sorstól kü lön-
ben is keményen sújtott családos, kenyértelen 
papra kigyót-békát kiáltának. A' hosszú fo lyamo-
dásra következett a' mindenben hason replica. E' 
tárgy szép időt emésztett fel és minden haszon 
nélkül; mert követ uraimék sem S z . J — t , sem más 
ajánlottat el nem fogadtak T. J — n kívül, ügyöket 
a' kerületi gyűlésre fölebb viendök. Jó utat! 

Sürgettetelt: b — i udvari nevelőnek miért 
adott esperes úr a* b—ni káplánkodhatásra e n -
gedményt? Esperesünk, ennek okát akarván adni, 
a' b — i papnak hozzá küldött levelét olvastatá fe l , 
mellynek nehéz küzdelmek közt akaratlan s z ü -
lemlhetett soraiból ennyit puhatohatánk ki: hogy 
a' pap e g é s z s é g e s , káplánra szüksége nincs, — 
nincs — de még is v a n ; mert öt—hat napra s z e -
retne hazájába utazni, — és még e g y más mert -
ért, melly aligha túlnyomósággal nem bír. Nálunk 
e g y határzat van a'káplánt-tartó papokra n é z v e , 
— neveze te sen: a" ki egyszer káplánt kér, a n -
nak állandóuli káplán-tartásra kell magát kö te l ez -
ni. E' kötelezésről a ' b —i pap levelében nem l e -
vén szó , 's gyűlésünk a' többi mertre nem h a l l -
gatván, — az adott engedmény pártolókra nem 
talált, — 's az érintett nevelő a' rendes káplánok 
sorába nem léphete. Ezze l végzők esti ü l é s ü n -
ket, — mert mi rendesen este szoktuk kezdeni 
gyűléseinket. 

Másnap reggel papi vizsgálathoz fogtunk. I s -
mét vizsgálat ? Igen, és ennek új modora nekem, 
ki mitsem tudtam az esti végezésröl , miszerint az 
gyűlés színe előtt leend tartandó, nagyon felötlő 
volt. Még eddig a' vizsgáló egyének a' v i z s g á -
landókkal elvonultak, és most a' papiakban áll 
elő két szigort-adandó s.pataki diák, 2 2 é v e s e k , 
kebelünkbeli papok fiai. Esperes úr kérdést tett, 
azok feleltek, a ' h o g y tudtak. Szomszédom oldalba 
lökött: Hát elkezdödött-e már a' gyű lé s ? hiszen 
még a' s.gondnok sincs jelen, 's többen, kiknek 
jelen kellene lenni. Majd jönek — türelem! — 
jöttek is azonnal az érdemes világiak. Kár volt 
egy perczig nem várakozni! A' vizsgálat fo lyt , 
esperes úr felszólított többeket a' censeálásra, 
és censeálta a' szegény diákcsákat úr, közpap, 
ülnökpap, rector, káplán, —- censeálta ö s s z e -
vissza kiki abból, a' mit valahol, v a l a h a , v a g y 
csak tegnap látott, hallott, olvasott. Uraim! t i s z -



megy ki a1 templomból: „Már ez csakugyan Pes tre 
is beillik," nem tudván a' jámbor, hogy é p e a 
pesti. Sokszor hallánk már illy panaszt, — a' s o k 
panasznak egyszer majd csak lesz láttatja. Mi 
közelebb hogyan segítünk a'panaszon ? Ama régi 
határozatot, mellynél fogva a' fiatal papok három 
évi dolgozataikat tartoznak beadni, felelevenítök-
Csak segíteni akartunk. A' beadott munkákból 
csak annyit fogunk megtudni: ki adta be, de azt 
nem, hogy ki dolgozta ? Est modus in rebus. — 
Paptársaimi ámbár jó is az a' másé, de tudjuk mi 
azt, ha próbáltuk, hogy édesebb, tisztább örömet 
ad nekünk saját elmeszüleményünk. Az is m o n -
datott: „ A z ünnepélyesebb alkalmakra, temetés-
templomszentelés- 'stb.-re, hol minden-rendű-, 
rangu- ' s vallásúak összegyűlnek, válogatná meg 
esperes úr a' szónokokat I" Helyes 1 

Én ennyit rólunk az Egyházi becses Lapban, 
mellynek egyedül köszönhetjük, hogy nincs olly 
sötét, mint ezelőtt négy évve l volt, 's jobban lát -
juk, hol 's mit tesznek, — tudatni eléglem. *) 

B o r s o d i J ó z s e f , 
r.-szombati második pap. 

Belsö-somogyi egyházmegye köz-
gyűlése. 

F. évi sept. 1 7 - k é n tartotta B . -Somogy köz -
gyűlését, Kadarkúton, segédgondnok kir. t. n a g y -
ságos Sárközy István úr elhunytával rendes világi 
elnökünk nem l e v é n , táblabíró Kozma Ferencz, 
és alesperes n.t. Matolcsi Sándor elnökletök*alatt. 
— Egyháziak voltak elég számosan, de világiak 
közöl csupán a' most említett egyenes- le lkü, j ó -
tapintatu helyettesített elnök jelent m e g ; többek, 
hármat k i v é v e , kik megyei hivatalnokságuktól 
gátolva, nem jelenhettek meg, — most is prókátori 
reservátákkal jelentek meg. Magunk közt l egyen 
mondva, ezeknek kellene ám a'resfauratio: de 
ennek, mint szintén a' képviseletnek is, neve n á -
lunk iszonyatos! — Több bajok közt, főleg k ö z -
ponti iskolánk ügye gyűjtött össze bennünket, hol 
két oktatói székbe egyént kellett választani. E z 
hát, mint más érdekesebb tárgyak is így döntet-
tek e l : 1 ) Varga János 3 -d ik oktató e lö - l ép te -
tett, ennek helyébe Matolcsi József nevelő v á -
lasztatott. — 2 ) Felolvastatott a* csurgói közv izs -

te lendő , tekintetes urak I e g y szegény közpap, 
ki a' színt csak színnek tartja, Istenre kéri ö n ö -
ket , ne csináljanak ollyan kicsit a1 papi szent h i -
vatalból. Mondják meg az urak: fénytelen külseje 
mellett , a1 társaság jóllétére, nyugalmára a' papi 
hivatalnál mellyik hivatal nagyobb-hatásu I ? L e -
g y e n gyűlés előtt a' censura, és is arra s z a v a -
zok: de egész ünnepélyességgel , komolyan, zaj -
talan csöndben történjék az. — Ne mondjuk 
mindjárt e g y - k é t felelet után: menjünk át az 
eschatologiára, mert ki fogyunk az időből! még 
sok végezni-valónk van! Hát tölthetjük-e időn-
ket hasznosabban, mint olly e g y é n vizsgálatával, 
kit a' vallási társaság hajójának kormányára aka-
runk használni? Vigyázzunk, uraim! ha eltalálok 
hirtelenkedni a' választást , hajónk zátonyra jut. 
V a g y az egyház költségét kell kímélni? hiszen 
épen az egyház javára dolgozunk, mikor papot 
vizsgálunk. Node saját zsebünkre fogunk ezentúl 
gyűlésezni, csak űzzük ki keblünkből a' fukarság 
ördögéti ne fösvénykedjünk időnk-, erönk-'s pén-
zünkkel, mikor jót akarunk eszközleni. Aztán ne 
mutogassuk magunkat, ki hol 's mit olvasott: h a -
nem legyenek bizonyos használandó könyveink, 
mellyek szerint tartunk vizsgálatot, szabjuk meg: 
dogmából Somosy, egyházi történettanból Brez-
nay, homiletikából Zsarnayvagy más akárki s z e -
rint censeálunk. Eredménye a' sietve, sine cura-
val ment censurának: Ifjaink egyike kitűnő é r -
demjegyet n y e r t , a' másik további készületre 
utasíttatott. 

Korszerű liturgiát sürgetünk már régen, sür -
getett már ezt az Egyh. Lap i s ; és még is csak 
ott vagyunk, hol voltunk. Tisztelendő papság! 
nem vagyunk hanyagok? Erre talán nem kell 
zsinat, — ugyan létesíttsük e' régi kivánatot, p ó -
toljuk valahára a' kiáltó szükséget , vigyük ki, 
hogy mához egy évre legyen új, a'kor szelleméhez 
alkalmazott mind a1 négy kerületben divatozó l i -
turgia ! 

A' főjegyzői tollat, melly eddig nálunk ülnöki 
kézben volt, közpapnak adandjuk. Gyűléseinket 
tavaszszai Pelsőczön, öszszel R.-Szombatban 
szándokunk tartani állandóul, és így ha gazdagabb 
egyházaink a' rájok rovandó 3 , középszerűek 2 , 
szegényebbek 1 pftnak évenkénti fizetését elvál-
lalnák: mi nem fognánk többé vándorolni. 

Egy érdemes világi indítványozá: Vízsgálnók 
m e g a' bekebelezendöket, vájjon physice is alkal-
masok-e a'papságra? Vennénk censurát a' prakti-
cumokból is. Mondatott: Iskola dolga. Seminari-
um, ha fogsz létesülni!? 

Az is hangzott: Nem dolgozunk, csak Kis 
Ádám , Pap István, mostanában pedig már csak 
a* pesti predikálziók járják. Jó is az a' másé, l e -
g y e n az anyagi v a g y szellemi dolog. Igaz, a' ki 
utánunk olvasta a' szép pesti predikátziót, megítél, 
mint pávatollas madarat, dologtalanságunkért: de 
ki hirét sem hallotta, ugyan megdicsér, — azzal 

• ) Mi pedig ohajlva várjuk a' minél-elöbbi értesítést, az 
iránt: Az a.-szuhai megrohant, egyik résznek tüzes 
boszúvágya's a'bolygatónak kedveskedés,— másik rész-
nek gyávasága által, hivatalából amugy kurta-pörrel, 
a1 duae-tertiae votorummal kivetett családos pap elleni, 
szerintünk méltatlan 's kebelrázó eljárás s rajta elkö-
vetett sérelem mint igazíttatott jóra? Szomorú do-
l o g , ha vármegyei kortesek egyházmegyei körbe v i -
szik át kárhozatos játékukat! De nem akarjuk remény-
vesztetten Gömör felett már a' n a g y - h a r a n g o t 
húzni megt 

T ö r ö k . 



gálát hivatalos bírálata; két elsőbb oktató s zor -
galma megdicsértetett, a' 3- iknak maga igazolása 
elfogadtatott. — 3 ) Tavali köz-rendelet követ -
keztében a' zárdai együtt-Iakástól elmozdított 
csurgói tanulóknak most ujraben-lakhatni e n g e d -
tetett. — 4 ) Segédgondnok minél-elébbi vá lasz -
tása rendeltetett, 's az egyházköri határozat kö-
vetkeztében a' szavazatokat felbontjuk magunk, 
's a' választottat fel is esketjük magunk. — 5 ) Az 
ezüst-f izetés is szóba jött, 's a' felsőbb forumok 
határozatát ezen alsóbb elrontani akarta, de nem 
sikerült. 

Olly gyűlésnek, mellyben féktelenség, zavar, 
zsinatolás viszik a' f ő - s z e r e p e t , mellyben e g y -
szerre tízen is szólanak, 's a' kinek nagyobb g é -
géje van , az győz , tagul lenni csupa kín : jelen 
gyűlést pedig illy tanácskozási zavar jellemzi. E' 
Lap hasábjain tehát, hol szavamba senki nem vág, 
e 'gyüléskedés i modor megváltoztatására szólítom 
fel egyházmegyémet,mintszintén arra, hogy ha-
tároztassék meg: meddig terjednek az elnöknek, 
hol kezdődnek a' tanácskozásra felgyűlt tagok 
jogainak határai? mert vajmi kellemetlen helyzet 
az, mikor valaki véleménye kimondásaért megtá-
madtatik ! Pedig nem kell feledni, hogy már ma 
nincs olly egyén , ki előtt 's ki ellen vé leményün-
ket ki ne mérnők mondani. — Dixi et salvavi 
animam meam. M e z e i P á l , 

lelkész. 

I s k o l a-ü g j : 
A1 pesti protestáns főiskolai válla-
lat keletkezésének 's eddist törté-

netének rövidl vázlata. (Vége.) 
1 4 - i k ülés 1 8 4 2 . jan. 1 9 - é n . Helyettes ülnök 

Fáy András úr, a'hozzá beküldött aláírási ívek és 
tudósító levelek szerint, a' főiskolai vállalat addigi 
eredményét terjesztette elö. A ' már beérkezett 's 
még beérkezendő pályamunkák bírálatára Fáy 
András, Dobos János , Fényes Elek , Fogarasy 
János, Nyáry Pál , Polgár Mihály és Török Pál 
urak titkos szavazattal választattak, 's útasítás-
sal elláttattak; ugyanezekre bízatván a'jutalom-
aranyak gyűjtéséről való gondoskodás is. 

1 5 - i k ülés jan. 20 -án . Felolvastatott e g y 2 -
ik közlemény és felszólítás a' főiskola tárgyában, 
mellyben a' pályázók, munkáiknak kiszabott i d ö -
rei beküldésére emlékeztettek; — az aláírási ívek 
beküldési határideje meghosszabbíttatott, 'sa't. 
(Közöltetett a' Pesti Hírlap 1 1 1 - d i k számában 
1 8 4 2 . jan. 2 3 - á n . ) Ugyanezen ülésben elrendel-
tetett, hogy az ajánló aláírások 's illetőleg adako-
zások kimutatása , a' Pesti Hírlap , mint legtöbb 
előfizetőt számláló mellett, e g é s z v a g y félívnyi 
mellékletekben folytonosan közöltessék. U g y a n -
ezen ülésből a' miatt, minthogy vidéki tudósítók, 
az unió tárgyában mind a' két evang. felekezet 
részéről történt nyilatkozatok eredményéről é r -

tesíttetni kívántak, tisztelettel felszólíttatni rendel-
tetett gróf Zay főfelügyelő úr: hogy a1 dunamel-
léki ref. egyházkerületnek mult évi junius 21 -röI 
e' tárgyban hozzá küldött levelére nyilatkozni 
szíveskedjék. 

1 6 - i k ülés 1842 . mar. 2-án. Bemutatta a ' j e g y -
ző a'kitűzött határidőig beérkezett 1 2 pályairatot, 
's a'tanácskozás ezek birálata 's kinyomatása tár -
gyában folyt. — Ugyanekkor felolvastatott néhai 
gróf Buttler János úr l eve le , mellyben tőle-telhetö 
segedelmet ígér a középponti főiskolára, ha az a* 
két protestáns felekezet egyesült erejével fog l é t -
re-hozatni. — Erre köszönő válaszirat, 's a* 
tisztelt grófnak az eddig történtekröli értesítése. 
— Ugyanezen ülésből a' 3 - ik hivatalos köz le -
mény a' főiskola tárgyában, melly a' Pesti Hír-
lapból kimaradván, a' „Világ 20 -d ik számában 
( 1 8 4 2 . mart. 9 . ) föltalálható; — egyébiránt 
minden i l lyes közlemények a' jegyzőkönyvbe is 
szóról szóra beírattak. 

1 7 - i k ülés 1 8 4 2 . mart. 23 -án . Több napi-
renden l evő tárgyak után gróf Zay Károly úr l e -
vele olvastatott, mellyben tudósít: h o g y a' mult 
évi jun. 2 1 - r ö l hozzá küldött egyházkerületi l e -
vél, ahoz kapcsolt irományokkal együtt, mult év i 
sept. 8 - á n tartott ág. evang. közgyűlés határoza-
ta következtében véleményadás végett a'két prot. 
felekezetnek mimódoni egybeolvasztását t e r v e -
zendő v e g y e s küldöttséghez utasíttatott. 

1 8 - i k ülés máj. 6 - á n a1 kikölcsönzendö p é n -
zek iránt rendelkezett, 'sa't. - 's 9 aláírási ívet 
nyitott m e g segélygyüjtésre a' véget t : hogy ne 
csak a' megjutalmazandó két első pályamunka, de 
a' többi jelesek is kinyomatva világ e lébe kerül-
hessenek. 

1 9 - i k ülés jul. 7 - é n . Napirenden volt tár-
gyak *s intézkedések. 

2 0 - i k ülés julius 1 5 - é n . A' pályamunkákat 
biráló küldöttség bemutatja tudósítását, a' bírálók 
egyenkénti vé l eménye ive l ; mellyek többsége 
szerint az általuk számmal kijegyzett két munka 
1 0 0 és 5 0 arany jutalomra, 5 munka pedig 2 0 — 
2 0 arany tiszteletdíjra 's kinyomatásra érdeme-
seknek ítéltettek. A' je l igés levelek több pecsét -
tel egy borítékba zárattak, 's az egyházkerület 
elnökének — ki által annak idejében felnyitandók 
lesznek — átadattak. 

2 1 - i k ülés aug. 5 - é n . Napirenden levő tár-
gyak 's pénztár-ellenőri változás. 

2 2 - i k ülés sept. 3 -kán . A' dunamelléki e g y -
házkerület ezen évi jul. 16-dik 's több napjain 
tartott közgyűlése jegyzökönyvének 2 0 - i k pontja 
olvastatott, a' pályamunkák jeligés levelének 
felbontásáról; melly szerint az első 1 0 0 a r . jutal-
mat nyerte ekeli ref. lelkész Hetényi János úr, 
5 0 aranyat Tatay András és Karika János k e c s -
keméti oktatók. Dicséretet és 2 0 — 2 0 arany tisz-
teletdíjt érdemeltek a' következő pályairók: P é -
teríFy Albert nagyenyedi professor, Szabó György, 



zilahi ref . gymnasiumbeli oktató, Spiller T. po-
rosz kir. gymnasiumi föoktató Posenben, (német 
nye lven irt), Szönyi Pál nevelő, és Vajda Péter 
je len leg szarvasi evang. gymnasiumbeli oktató 
urak. A' jutalmat nyert két pályamunka e g y k ö -
tetben, a'tiszteletdíjazott 5 munka pedig, a' j e l e -
sebb czíkkek kiszemelésével, szinte e g y kötetben 
kiadatni rendeltettek, e' tárgyban ugyanezen 
ülésből kellő utasítások adatván. 

2 3 - i k ülés oct. 1 7 - é n . A ' tiszteletdíjazott 
pályairók válaszai tárgyaltattak munkáiknak k i -
nyomatás végett i átengedése v a g y visszavétele 
iránt. Továbbá könyvvi'sgálat iránti intézkedés'stb. 

24—ik ülés nov. 12 -kén . Gróf Zay Károly úr 
l eve le olvastatott, mellyben, mint irá, már most 
másodszor tudósít, hogy hitfelekezetének f. é. jul. 
15-én Pesten tartott egyetemes közgyűléséből a' 
főiskolai választmányhoz b. Prónay Albert, kir. 
tan. Schedius Laj., KossuthLaj., Benyovszky Péter, 
Székács József , Melczer János és Taubner Ká-
roly urak neveztettek ki. Sajnálva vette a' v á -
lasztmány, hogy ez igen óhajtóit kinevezésről, 
bárminek tulajdonítható okból, előbb nem értesül-
hetett; a' kinevezett tagokat, a' választmánynak 
helybeli és vidéki valamennyi tagjaival együtt, a' 
jövő 1843ik év jan. 6ra kitűzött ülésre meghívatni 
rendelte; 's az eddig történtekröli ismeretszerzés 
végett b. Prónay Albert urnák, 's általa a' többi 
megnevezett uraknak a' választmányi j e g y z ö -
könyvet eredetiben kiadatta. 

2 5 - i k ülés dec. 1 5 - é n . A ' Spiller német 
munkájának magyarra fordítása, 's abból, valamint 
a' többi dicséretes pályamunkákból is, a' k i n y o -
matandó cziltkeknek kiszemelése 's e g y b e s z e r -
kesztése Dobos János úrra bízatott. Szabályok 
készíttettek az iskolai pénzek mimódoni kiköl-
csönzése tárgyában. 

26—ik ülés 1843 . jan. 6 - á n . A' két tes tvér-
felekezet egyesült választmánya ekkor ülvén ösz -
sze l ege lőször , Kossuth Lajos úrra bízatott egy 
felszólítás készítése honunk nemes-keblü fiaihoz 
é s leányihoz (olvasható a' Pesti Hirlap 2 2 5 - i k 
sz . 1843 . feb. 2 6 - k á n ) . A' czélbavett főiskola 
eddigi czíme „Pesti protestáns főiskolára" v á l -
toztatott, kijelentetvén, hogy a' segé lygyüjtések az 
egyházkerületileg elfogadott alaptervhez képest 
nem másra, mint főiskolára fognak tétetni. Gróf 
Buttler János úr megkéretni rendeltetett, hogy 
mivel a' két felekezelnek iskolai egyesülése , 
mellyet ö nagysága az általa adandó segedelemre 
n é z v e föltételül tet t , már valósággal megtör-
tént: annálfogva a' szent-czélú, 's nyelv és nem-
zetiség tekintetéből is nagy figyelmet érdemlő 
vállalatot k e g y e s pártfogásával elösegélleni mé l -
tóztassék. A z ö cs.kir. fe lségéhez fölterjesztendö 
főiskola-e lrendezési , tanítási é s igazgatási terv-
nek kidolgozására, ugyszinte annak kieszközlé-
s é r e , hogy a' helybeli két protestáns iskolák 
pénzalapjai a' főiskola pénzalapjához csatoltassa-

nak; továbbá részletekre vitelére azon általános 
elveknek, mellyek a' tanítók választása, alapítók-
nak adandó jogok 'sa't. körül már e leve kitüzet-
tek, báró Prónay Albert úr elnöklete alatt tíz tag-
ból álló küldöttség neveztetett. 

2 7 - i k ülés 1 8 4 3 . jan. 2 4 - é n . Az ágostai e v . 
egyházak 's e g y e s pártfogók összeírása, felszólító 
levelek 's aláírási ívek készítése, 's af s e g e d e -
lem-gyűjtésre vidéki ügy viselők megkeresése 
véget t , Benyovszky Péter , F é n y e s , Székács é s 
Török Pál urak kiküldettek. — Szinte B e n y o v s z -
ky úr elnöklete alatt bizottmány neveztetett pénz-
tárnok Iíecse Péter úr számadásának m e g v i z s g á -
lására. Új pecsétnyomó metszetése határoztatott 
ezen körülirattal: „Pestiprotestáns főiskolai vá-
lasztmány pecséte" közepén az eddigi je lszóval: 
„Neve l jünk!" 's összefogott kézzel. Különféle 
tárgyakbani levelezések ez ülésből. 

2 8 - i k ülés febr. 1 9 - k é n . A' küldöttség által 
kidolgozott 's némi módosítással választmányilag is 
helybenhagyott kikölcsönzési szabályok, és k ö -
telezvény mintája jegyzőkönyvbe beíratni, és a' 
kikölcsönzésre felügyelő állandó bizottmány e l -
nökének, ngos Schedius Lajos úrnak, ís kiadatni 
rendeltettek. 

2 9 - i k ülés mart. 5 - é n . Gróf Buttler János úr 
feb. 28 -ró l írt levele olvastatott, mellyben az 
egyesült erővel építendő főiskolára 1 0 0 0 0 p. 
ftokat ajánl, 's e* sommát még azon év jun. 1 0 -
kén lefizetni igér i ; egyszersmind e lő legesen k i -
jelenti abbeli szándokát, hogy e g y oktatói székre 
4 0 0 ezüst frt. évi fizetésre rugó alapítványi teend. 
A' ns. grófnak ez alapítványi levele által igen 
kedvesen lepetett meg a' választmány, 's azt 
hálajelül valamennyi magyar hírlapban e g é s z ter-
jedelemben kinyomatta (olv . Pesti Hirlap 2 2 9 . 
sz. 1 8 4 3 . mart. 1 2 ) . Ezenkívül a' választmány 
megkéréséből gróf Teleki Sámuel, Schedius L a -
jos, Benyovszky Péter, Székács József és Török 
Pál urak mart. 1 2 - é n a' legroszabb útban és idő-
ben Erdő-Telekre fáradtak, a' tiszt, grófnak é l ő -
szóval vinni köszönetet. 

3 0 - i k ölés mart. 2 3 - á n . Az Erdő-Te lken 
hálálkodott küldöttség jelentése gróf Buttler s z í -
ves fogadásáról. — A' pályamunkáknak sajtó alól 
kikerült első kötete bemutattatott, 's a' példányok 
elkelése iránt ( 5 0 0 példány) czélszerü intézke-
dések tétettek, — gróf Buttler János urnák e g y 
kemény boritékban csinosan bekötendő vel in pél -
dány , a' választmány nevébeni kísérőlevél m e l -
lett , tiszteletül minélelébb megküldetni rendel -
tetett; a* mi meg is történt. Ugyanezen ülésből 
hivatalos közlemény az egyesült főiskolai v á -
lasztmány munkálatairól valamennyi magyar hír-
lapban. 

3 1 - i k ülés oct. 2 8 - á n 1 8 4 3 . Ez ideig az al-
választmányi munkálatok el nem készítése, több 
tagoknak távolléte 's illetőleg országgyűlésem e l -
fogíaltatása miatt gyűlés nem tartatván, most gróf 



Buttler János úr máj. 4 - k i leve le olvastatott fel, 
mellyben azt írja, hogy ajánlatát a' két evang. 
fe lekezet egyesü lése föltéte alatt tette; e' r é s z -
Len pedig azon egyházkerületekben, mellyekben 
megfordult, idegenséget tapasztal; 's azért óhajt-
ja, hogy a' választmány mind a' 8 superintenden-
tiát szólítsa fel a* végett , hogy a' főiskola-alapí-
tás és fentartás terve kidolgozásába tettlegesen 
folyjanak be. A' nemes gróf kétségének 's a g g o -
dalmának eloszlatására e g y hiteles adatokkal 
támogatott válasz küldetett annak bizonyításául, 
hogy nemcsak a' dunamelléki két hitfelekezetü 
superintendentiák, hanem a' többiek is a' főiskolai 
vállalatot lehetőleg elősegítik. — A' pályamunkák 
második kötete sajtó alól kikerülvén, annak e g y 
példánya gr. Buttlernek megküldetni rendeltetett; 
többiek eladása iránt Fáy András úr Eggenber -
ger könyvárussal teendő értekezésre megkéret-
vén. Azonban ozszágszertei felszólításra (Pesti 
Hírlap 225 . szám 1 8 4 3 . febr. 2 6 . ) , h o g y a' kik az 
eredetileg reformata főiskolának egyesült prote-
stáns főiskolává fej leménye miatt ajánlataikat visz -
sza vonni akarnák, a'kitűzött időig nyilatkozzanak, 
a' két magyar hazából egyet l enegy gyűjtő, mező-
túri lakos N. N. táblabíró úr nyilatkozott maga és 
aláírói nevében, nem ugyan az ajánlatok v i s sza-
húzása, hanem a' két felekezet iskolai egyesülése 
e l l en; mert, úgymond: a' czélbavett reform, főis-
kola helyett „Lutherano-Reformata, vagyis tót -
magyar iskola fog állíttatni." Heves megye f ö -
szolgabirája, Okolicsányi Gusztáv úr, a' vá laszt -
mány nevében megkéretett, hogy mivel az emlí -
tett gyűjtő nyilatkozata a* két protestáns felekezet 
közötti i skola-egyes í tés hibás felfogásából 's e l ő -
ítéletből származotlnak látszik: öt 's a' többi 
illetőket az egyes í tés hasznairól meggyőzni i g y e -
kezzék. — Tiszántúli egyházkerület püspöke f. 
t. Szoboszlai Pap István úr tudósított, hogy A n -
daházi Szilágyi Mihály úr végrendeletileg 1 0 0 0 
p.frtot hagyott a' pesti főiskola, — vagy ha e b -
ből semmi sem lenne, — a' pesti ref. egyház j a -
vára. Köszönő levél mind a' hagyományozó, 
mind a' tudósító úrnak. — A' dunamelléki e g y -
házkerület f. é . jun. havában tartott közgyűlése 
1 4 3 - i k sz. a. v é g z é s e által felszólíttatván a' v á -
lasztmány , hogy a' legfelsőbb helyre fölterjesz-
tendö, 's már a' nmgu m. k. Helytartótanács által 
ismételve sürgetett iskolai rendszert készítse e l ; 
minthogy az erre megbízott alválasztmány elnöke, 
hivatalos dolgai miatt többször akadályoztatnék : 
azon alválasztmány helyettes-elnökéül kir. tan. 
Schedius Lajos úr kineveztetett , útasíttatván, 
hogy a'tanácskozmányban B. Podmaniczky L á s z -
ló, Kollár János, Lang Mihály, Fabini Theophil, 
Fuchs Keresztély, Füredi László, Kubinyi Á g o -
ston és Sartori János urakat is, — mennyiben t. i. 
az evang. gymnasiumnak a' föiskolábai beolvasz-
tásáról leend szó ,— az egyesül t választmány n e -
vében híjjá meg. Határoztatott: hogy mivel az 

egyesült választmányban az ágostai evang. r é -
széről aránylag kevesen vannak: gróf Zay Károly 
úr több tagok kineveztetése végett felszólíttassék. 
Megtörtént. — A' református gyűjtök aláírási 
íveinek beküldésére 1 8 4 4 - k i józsefi pesti vásár 
tüzetett ki határnapul. 

32 - ik ülés nov. 2 3 - k á n . Napirenden l e v ő 
tárgyak, aprólékos intézkedések, több-rendű l e -
velezések, és egy hivatalos közlemény valameny-^ 
nyi magyar hírlapban a' főiskola tárgyában (olv. 
a' Pesti Hirlap 306 . számában 1 8 4 3 . dec. 7 . ) . 

3 3 - i k ülés 1844 . mart. 4 - é n . A'mult évi 6 - i k 
szám alatt iskolai rendszer kidolgozására m e g b í -
zott választmány rövid jelentést adott be arról, 
hogy a' terv előleges kidolgozását néhány s z a k -
értőre bízta. — Továbbá jelentós a' pénztárnok 
számadásairól, 's aprólékos intézkedések. 

3 4 - i k ülés 1845 . apr. 1 6 - á n . Mult évi mart. 
4 - k e óta választmányi ülés főkép azon okból nem 
tartatván, minthogy ez időközben az ág. evang. 
hitfeleknél tétettek segé ly -gyűj té sek; most e lha-
tároztatott: hogy mivel a ' s z ő n y e g r e kerülendő 
több rendbeli fontos tárgyak az egyesült választ-
mány komoly tanácskozását 's folytonos munkás-
ságát i g é n y e l n é k : azért minden hónap első 
keddén, kivévén a' jövő május hónapot, rendes 
választmányi ülés fog tartatni. — Az 1 8 4 3 - i k 
évi 6, 7 , és 10- ik számok alatt kinevezett a l v á -
lasztmányok, jelentéseiknek haladék-nélküli b e -
adására útasíttattak. — A' pénztárnok e lő ter jesz -
tette, h o g y a'főiskolai pánztárba az aláírók ré szé -
ről eddigelé 5 6 6 7 pfrtraés 1 6 krra menő önkény-
tes befizetés történt; meliy öszvegböl 2 0 0 0 fr. b i z -
tos kötelezvényre, a' többi pedig a' Pest megyei 
takarék-pénztárba adatott. — A' helyből e lköl -
tözött eddigi ellenőr helyébe másik választatott. 
— Olvastatott az ág. evangélikusok 1 8 4 4 - i k évi 
sep. 2 - á n Pesten tartott egyetemes közgyűlése 
jegyzökönyvének 7 - i k pontja, melly szerint az 
egyesült főiskolai választmányhoz, ezen hitfeleke-
zet részéről , 12 új tag neveztetett. Több rend-
beli elküldendő levelek felolvastattak. 

3 5 - i k ülés jun. 3 - á n . A' tanítási rendszer s. 
t. e. f. kidolgozásával megbízott alválasztmány 
bemutatta munkálatát, melly felolvastatván 's 
kevés módosítással elfogadtatván, a' f. h. 2 3 - k á n 
kezdendő egyházkerületi közgyűlés elébe t e r -
jesztetni rendeltetett, hogy onnan ö cs. kir. f e l s é -
géhez k e g y e s jóváhagyás végett felküldethessék. 
— Ez ülésben az ág. evangélikusok részéről j e -
lenvolt választmányi tagok egy-értelemben szóval 
jelentették: miszerint a' helybeli evang. egyházi 
közönség közelebb tartott gyűlésében azon álta-
lános nyilatkozatot telte: hogy iskoláit 's azoknak 
alaptökéit a' tervezett főiskolához 's alaptőkéjé-
hez csatolni kész. E' nyilatkozatot örömmel vette 
a' választmány, 's minthogy épen az e g y e s í t é s -
iránti értekezés 's annak föltétei megtudása v é -
gett kinevezett küldöttség, megbízatásában mind-



eddig el nem járt: azért a' szükséges adatok k ö z -
l é s e mellett az egész választmány nevében kül-
dendő levél által fog a' nevezett egyházi közön-
s é g minélelöbb felszólíttatni, *s a' föltételeket k i -
jelelő Írásbeli nyilatkozatra megkéretni. — H a -
sonló felszólítás intéztetik a'helybeli reform, e g y -
házi közönséghez is, elemi iskolája alaptökéjének 
szintén az egyesült főiskola alaptökéjébe o lvasz-
tása iránt. 

36 - id ülés jun. 1 7 - é n . Tanítókat képző in-
tézet terve fölötti előleges értekezés , 's több k i -
sebb tárgyakróli tanácskozás. 

37 - ik ülés jun. 2 4 - é n . A' tanítókat képző 
intézet terve felolvastatván, az leiratra bocsáttat-
ni , 's ugy észrevételek tétele végett a' vá lasz t -
mányi tagok között köröztetni rendeltetett. 

A' főiskolai választmány rendeletéből szer-
kesztette 's kiadta 

B a j k a y E n d r e , m. k. 
jegyző . 

M ii I- é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k : 

Uissidensek ügye. Kerbler, kiről lap-
jaink már szólának, Szászországba ment, de h e -
lyet te 3 prot. istenészt: Rupreeht és Vogtherr 
papjelölteket 's Hoffriehter délutáni papot N e u -
marktból, kapott az új egyház Sziléziában. A' két 
utóbbi apr. 9 - é n hirdeté ki a' boroszlói lapokban 
kiléptét az ev. egyházból , legközelebbi indokul 
az ev. egyházban még mindig legalább alakilag 
uralkodó symbolkényszerítést nevezvén meg v i -
lágosan. Mindhármokat, különösen Vogthert 's 
Hoffrichtert, ékesszóló és eszes embereknek mond-
ják. Istentiszteletkori előadásaik nagy hatást tőnek. 
Továbbá Wieczoreck Rudolf r. k. papjelölt, Woy-
narski Tamás gal icziai pap 's Brauner h a b e l -
schwerdti papsegéd a' díssídens egyházba mentek 
át. A' három papjelölt maj. 4 - é n az összegyűlt köz-
s é g előtt papokul választattak 's meghívattak } Jf ío^e 
által pedig hasonló formákkal, mint az ev. a g e n -
daéi, fölszentelteítek. Wieczoreck és Woynarski 
mindketten a' lengyel nyelvben jártasak, — az 
utóbbi még azonfölül 1 4 éves pap, mint mond-
ják, megnyerő személyesség , derék jellemű — a' 
ker. -kath. reformatíónak máris utat készítenek a' 
felsösziléziai sz ívek- és kunyhókba. Felsösz i lé -
ziában a' földet a' reformeszmére nézve , legújabb 
tudósítások szerint, érettebb- 's kedvezőbbnek 
találták, mint reményiették. Malapane-, Gutten-
t a g - , Lubl ini tz- , Sodowban vezérleteik alatt 
gyűlések tartattak 's izraeliták is részvétet m u -
tattak irántok. Egyik, Sodowban, közvetlenül a' 
gyűlés után átmenetre késznek nyilatkozott. — 
Poroszországban, felsőbb parancs következtében, 
evang. templomokat nem szabad ez úttal a' diss i -
denseknek istentisztelet-tartás végett átengedni. 
(B . A. K. Z.) . 

Protest. kölcsönös gyámegylet 
Franciaországban (napszámosok közt). 
Évi közgyűlését 1 9 - e d s z e r apr. 1 3 - á n tartá. 
Czélja e' bölcsen létegesített ' s igen hasznos e g y -
letnek tagjait b e t e g s é g e k - , korgyengeség - 's ha-
lálesetekben gyámolítani. Tagul fölvétetés fö l té -
telei: bizonyitványnyal bebizonyított protestan-
tismus, 1 9 — 4 0 éves é letkor, a' társaság v a l a -
mellyik orvosának egészségbizonyítványa 'stb. 
A' jelölt végkép csak 4 hónapi próbaidő után, 
melly alatt az egylet alelöljárói 's más tagjai által 
a' jelölt erkölcsisége felöl tudakoztat, vétetik föl. 
Minden tag évenkénti aránylag csekély fizetés 
mellett kóresetekben orvosi ingyen látogatást, 
ingyen gyógyszereket , fürdőket, 'stb. kap, üdült 
betegségekben pedig pénzsegélyt , melly g y ó g y í t -
hatlan esetekben, valamint bizonyos életkorszak 
múlva, halálig tart. Minden beteg három egylet i 
tag, alelöljárók 's kerületi elöljáró által rendesen 
látogattatik, kik mindnyájan észrevételeiket 's p a -
naszaikat a' beteg, orvos 'stb. ellen az arra rendelt 
papirosra felírni tartoznak. Halál cselében az 
egylet koporsó- 's temetésért és az elmaradot-
taknak 2 6 tallért fizet; azonkül 2 0 tag megholt 
társuk sírig elkísérésére van rendelve. A z e g y -
let most, tiszteletieken kivül, 5 0 0 érdekelt tagot 
számlál, mult évben halál által csak két vesz teség 
érte, 11 hetvenéves őszt gyámolított, 2 8 2 3 napi 
díjt rendelt, 's mindezt 4 6 3 0 tallér csekély b e -
vétellel. Fenállása óta sükerült azonkül az e g y -
letnek 1 9 , 2 0 0 tallért félretenni. (B. A . K. Z ) . 

Egylet a1 franczia protestanti-
zmus közérdekei ügyétoei*. Harmadik 
évünnepét apr. 1 - é n tartá. A' hivatalos tudósítás 
minden szóba veendő tárgyat és kérdést három 
rovatba foglal: 1 ) Cullusegyenlöség. A' s a v e r -
duni árvaház, jelennen 1 0 0 növendékkel, a* m i -
nisternek hathatósan ajánltatott. A' választmány 
erős panaszokat emelt a' protestáns holttestek-
nek vakbuzgóság-okozta kiásatása ( legutoljá-
ra Chaumontban e g y öreg asszony holtteste, 
melly azután kivégeztettek közé egy szögbe 
temettetett e l ) ellen. A' kiskorúaknak több í z -
ben történt elszöktetésére is figyelmet fordított a' 
választmány, valamint Gaillard szerzetes esetére 
(ezt lapjaink is emliték, most pedig jelentjük e' 
szerzetesröi, hogy hir szerint csakugyan v i s sza -
tért a' r. kath. egyház kebelébe 's egy lyoni i sko-
lában hívataloskodik). A' protestánsok állapota 
az ország tömölöczei- , bagnói- és kórházaiban 
mindenek fölölt nagy figyelmet érdemel; mini-
steri felszámolás szerint az elsőbbekben 5 5 8 prot. 
fegyencz van. A' hadminister gá lyafegyenczek-
nek prot. papot katonai kórházakba sem bocsát 
be, k ivéve , ha azt a' beteg világosan kiván. H a -
sonló körülmény van a' polgári kórházakban is, 
így a' választmány egy kérlevél segedelmével , 
mellyet aláírás végett protestánsok közt s zer te -
köröztetend, kórházakban prot. számára külön-

4 1 * 



teremek felállítását indítványozni szándékozik. — 
2 ) Vallásszabadság. E' szabadság két föelvet 
foglal magában: a' társulhatás és polémia jogát. 
Az első elvre nézve elhatározá a' választmány, 
hogy ez évben nem járuland folyamodványnyal a' 
kamrákhoz; mert reményli, hogy a'törvénykönyv 
2 9 1 . czikkét nem fogják többé a'vallástársulatok 
ellen használni. — 3 ) Közérdekű ügyek. A' tár-
saság ez évben semmi új munkához nem fogott. 
Parisban e g y prot. gymnasium alapítása még min-
dig függőben van. A' párisi tápintézet a' facul-
tasok tanulóira nézve 7 kosztost számlál. A' st. 
foyi fegyenczgyarmat, főműve az egyletnek, 2 2 
fiatal embert számlál, kik közöl 1 9 - e t a' minister, 
hármat saját szüléi küldének oda, hol földmive-
lésre, kézi mesterségekre 'stb. taníttatnak. — A' 
társulat bevétele 1 2 , 9 0 0 tall., kiadása 1 1 , 7 0 0 ta l -
lér. (B. A. K. Z.) 

Vallásos értefeezésegylet Fran-
ciaországban. Czélja épületes értekezé-
sek terjesztése. E' jogszerű fegyvert ki akarák 
ugyan csikarni a' protestánsok kezeiből, de a' kí-
sérletek szerencsére dugába dőltek! Legújabban az 
értekezések elosztásának új módja kisérteték meg 
az egylet érdekében; azok t. i. házhoz küldetnek 
's 1 4 nap múlva elvitetnek; így egyet lenegy vá-
rosban 9 0 0 köröztetett, daczára a' r. kath. pap-
ság el lenzésének, melly e g y helyen az értekezé-
seket meg is akarta égetni. A' társulat fenállása 
óta 9 millió példány került ki raktáraiból; mult 
évben 7 0 0 , 0 0 0 példány lön kinyomatva 's k ö z ö -
lök 5 0 0 , 0 0 0 már kiadva. Azonkül az Almanach 
des bons conseils 1 2 7 , 0 0 0 példányban nyomatott 
ki. 1 4 új értekezés jelent meg; új nemökis készít-
tetik elö, úgynevezett énekértekezések zeneki -
sérettel. A' l'Ami de la jeunesse ifjúsági írat új 
erővel kezdi harmadik éviizedét. A z egylet 2 3 -
dik évünnepén apr. 1 5 - é n , a ' jövede lem 8 7 3 5 
tallérban, költség 9 9 4 7 tallérban volt bejelentve 
(B. A . K. Z.) . 

Prot. biblia-társulat Franczla-
országban. A' 25-dik évünnepkor, apr. 1 6 -
kán, előterjesztett tudósítás elismeri, hogy a' tár-
sulat munkájának több életre 's kiterjedésre van 
szüksége; mert munkássága 15 é v óta nagyobbára 
csak biblia terjesztésére házasodás alkalmával 's 
új-testamentoméraconfirmatiókor szorítkozik. P e -
dig sok még a' teendő; ámbár fenállása óta már 
1 0 0 , 0 0 0 bibliát terjesztett el Francziaországban 
az egyle t , ez még csak 1 5 pr. egyedre tesz e g y 
bibliát, holott más sok mező, kórházak, börtönök, 
bagnók, müvelésre készen vannak; Poulain pap 
elkezdett ugyan a' czethalászatra indulóknak bib-
liát osztogatni , de arra matrózok- s katonáknak 
is van szükségök. Az Algírban növekedő e g y -
ház is új küldeményeket folyvást szükségesít; 
mult évben 2 0 0 biblia 's 4 0 0 új-testamentom 
küldetett oda 's a1 Bona- , Bug ia - , Cherchellben 
alapítandó imaházak szinte a* társulathoz fo lya-

modandnak. E' küldemények átszállítását status-
hajókon a' kormány megengedé. A' sz . - i rás 1 7 -
dik kiadása, az egylet által eszközöltetve, nem 
rég jelent meg. Az úgynevezett aggok bibliájá-
nak keletét nagyon nehezíti annak magas ára, ez 
ügyben tehát a' választmány új felszólítást b o -
csáta ki, munkás pártfogásért esengve . Mult é v -
ben 3 2 4 1 egész biblia 's 5 3 4 6 új testamentom, 
összesen 8 5 8 7 példány; harmadéve csak 6 6 9 7 
példány adatott el. Bevétel 8 0 9 6 tall., 1 0 6 0 tal-
lérral több, mint harmadéve ; kiadás 8 3 2 0 tallér. 
CB. A . K . Z . ) . 

Wislicenus. A' kőtheni prot. atyafiak 
1844-diki gyűlésén Wislicenus hálái pap többi 
közt azt mondá, hogy a' biblia már is tettleg nem 
egyedüli hitszabálya a' prot. egyháznak. E' n y i -
latkozat valószínűleg elhangzandott, ha történet-
ből Guerike nincs a' gyűlésen je len, kinek irás-
szerü hite nagyon meg lön az által sértve. 0 tehát 
a' berlini Ev. Kirch. Ztg-ban anathemát zúdított 
Köthenre, különösen pedig vádat emelt W . ellen, 
mint ki vakmerően ostromolja az irás t e -
kintélyét. Ezzel egyetemes fölkelésre lön ortho-
doxok közt meghúzva a' vészharang, *s W . azóta 
kevés nyugott napot élt; mert az e g é s z orthodox 
párt f egyver t ragada ellene. Az ostrom-eszközök 
közöl megemlítjük, hogy egyházát tilkon törek-
vének e l lene felbútatni. W . „Ob Schrift? Ob 
Geist?" czimű kinyomatott munkájában iparkodék 
nézeteit kifejteni, minek azon következménye lön, 
hogy felsőbb helyről kérdőre vonatott 's W i t t e n -
bergbe colloquiumra kelle megjelennie. Mi k i -
menetele lesz ügyének? figyelemmel kisérendjük. 
(A.IÍ . Z.) . 

A' kath. liitterjesztö lyoni tár-
sulat maj. 3 - á n , mint szokott évnapján, bemu-
tatott tudósítás szerint, bevett: Francziaország-
ból 1 , 9 3 3 , 8 0 9 fr., Németországból 5 7 , 5 9 0 , É j -
szakamerikából 6 3 , 1 1 7 , Délamerikából 7 , 3 9 4 , 
Belgiumból 1 7 7 , 6 8 6 , Angliából 3 9 , 2 9 9 , Skótziá-
ból 3 , 1 7 5 , Irlandból 1 6 9 , 7 4 7 , britt gyarmatokból 
2 4 , 6 9 2 , Krakóból 3 6 3 , pápai birtokból 1 1 4 , 6 2 0 , 
Spanyolországból 1 , 5 5 5 , Görögországból 6 8 4 , 
joniai szig. 3 0 4 , Levantéból 4 ,773 , Lombardiából 
Velenczével 8 6 , 9 9 0 , luccaihgségböl 9 , 1 2 5 , Mál-
tából 1 2 , 1 9 4 , Modenából 1 9 , 7 2 7 , parmai h g s é g -
böl 1 4 , 5 7 1 , Németalföldről 9 6 , 9 2 7 , Portugáliá-
ból 4 2 , 1 2 3 , Poroszországból 1 8 2 , 1 2 6 , Sardiniá-
ból 2 5 8 , 5 2 8 , Szicziliából 1 0 0 , 9 5 3 , Schweiczból 
5 6 , 9 3 7 , Toscanából 5 9 , 3 5 6 , éjszaki Európa k ü -
lönféle vidékéről 2 , 5 2 7 , összesen tehát 3 , 5 4 0 , 9 0 0 , 
— tavali pénztármaradvány 4 9 4 , 3 0 3 . — Kiadott: 
missióra Európában 6 5 5 , 9 8 4 , Ázsiában 9 6 6 , 9 7 4 , 
Afrikában 3 0 0 , 8 4 8 , Amerikában 1 , 1 2 7 , 1 6 2 , 
Ausztráliában 4 3 0 , 8 8 9 . — é v k ö n y v e i - 's más mun-
kákra 2 3 0 , 4 4 4 , igazgatásra 3 1 , 6 3 2 fr.. Összesen 
tehát bevett 4 , 0 3 5 , 2 0 7 fr., kiadott 3 , 7 4 3 , 9 0 8 fr., 
maradványa 2 9 1 , 2 9 9 fr.. Ha a' lyoni társulat 
föntebbi bevételéhez még a' bajor Lajos -mis s io -



e g y l e t n e k , melly mult évben nem volt már a' 
lyonival összeköttetésben, jövedelmét, 2 1 6 , 9 3 1 
fr. , és az ausztriai Leopold-egyletét , 1 5 0 , 0 0 0 fr., 
számítjuk, 4 , 4 0 2 , 1 3 9 , és így közel ötödfél millió 
fr. jö ki , mellyeket a' r. kath. egyház gyerme-
kei közt gyűjtött 's ismét közöttök el is osztott. 
( A . K. Z.) . 

H ö t h e n l prot. a t y a f i a k f. é. május 
1 5 - é n tartatott gyűlése olly népes volt ( 2 0 0 0 - n é l 
többen gyűlvén ö s s z e ) , hogy azt szabad ég alatt 
kelle tartani. Fischer lipcsei archidiaconus nyitá 
azt meg. Azután Uhlich pömmeltei pap elöter-
jeszté a' beküldött üdvözlő l eve l eke t , mellyek 
nyomán hozzávetőleg jeleitettek ki Németország 
azon részei, honnan részvét jelei vagy képvise-
lők jöttek. A' tanácskozás főtárgyát az egyház 
t e v é , 's Uhlich e g y e s rövid tételekben nézetét 
mondá k i , minden e g y e s tétel nyomban vita alá 
vetetvén. Annyi kétségtelenül kivilágolt, misze-
rint a' jelenvoltak egyértelműen meggyözödvék, 
hogy az egyház maga az élő község , hanem ezen 
ősfogalom elnyomatott 's a' sz. egyház neve alá 
ollyas valami állíttatott, mi a' keresztyénség 
szabad kifejlődését m e g k ö t é , a' szellemek s z a -
b a d mozgását meggátlá 's még ma is ijesztő 
eszközül szolgál. Uhlich tételeihez Wislicems 
ü g y e köttetett, ki épen a' wittenbergi colloqui-
umból jőve, tudósitólag és igazitólag szólalt fel. 
Ü g y é r e vonatkozólag több kérdés terjesztetett 
e lő megvitatás és feleletadás végett . Tartalmuk: 
a' prot. atyafiak a történtek után, mikről lapjaink 
is szólának már, e l ismerik-e öt még övéjöknek; 
v é l i k - e , hogy ö , mennyiben szavai és munkái 
tudva vannak, mint keresztyén és prot. pap h e -
lyes joga szerint cse lekvék; ke l l - e részvétet 
mutatni az öt-érte kellemetlenségek iránt; s z á n -
d é k - e a' keresztyénség szabad fejlődési jogát 
folyton igényelni? E' kérdésekre igenlőleg lön 
fe le lve . Azután e g y egyházi lapnak szánt nyilat-
kozat olvastaték fel és aláírásul terjeszteték elö 
azon papok számára, kik Wislicenusszal l é n y e g -
i e n egyetérthetnek, s 5 0 - e n a' nyilatkozatot 
csakugyan aláírták. A ' jelenvolt nempapok szinte 
e ' nyilatkozat másolatbani aláirhatását kérték. 
M é g e g y harmadik lépést kisértett meg egy p o -
rosz törvényszéki biztos, t. i., honi jogszempont-
ból szerkesztett tiltakozás olly bánásmód ellen, 
mint a' W . ellen követett, olvastaték fel 's han-
g o s tetszéssel fogadtatott; de utóbb azon okból, 
hogy ollyan vegyes gyűlés ezen álláspontra j o g -
szerűen nem helyezkedhetik 's az ügy még f ü g -
gőben levő nyomozás alatt van, abban-hagyatott. 
Azonkül Schmutter superint. arra inditványozá 
megkérni a' hatóságot, hogy a' m é g fenálló papi 
mentességet szüntesse meg 's a' jobb papi h i v a -
talok megadóztatásával nyerendő pénzt s z e g é -
nyebb iskolatanitói hivatalok megjavítására f o r -
dítsa. Ezen indítványt még a' prot. atyafiak által 
kiadott „Blatter für christlicheErbauung" 's több 

más kisebb munka, névszerint Uhlich kátéja aján-
lása követé. A' gyűlést a' dissidens egyházak 
megüdvözlése fejezé be ( A . K. Z.) . 

Theinertől levél érkezett 
Berlinbe, mellyben kimondja részvétét a' ker. 
kath. ügy iránt, de papságot elvállalni nem hajia-
dó , így részt az ujabb vallásmozgalmakba csak 
tudományos után veend (B.A.K Z.) . — Zschokko 
„Áhítatosság órái" két rabbi által izraeliták s z á -
mára átdolgoztattak,'s orosz fordításban is a' görög 
egyházban terjesztetnek (B. A . K . Z . ) . — Ang l ia - , 
Skótország- 's Walesben jelenleg 6 0 9 r. kath. 
templom és kápolna,11 collegium, 3 1 kolostor, 7 5 7 
pap van; 1 8 3 5 - b . csak 5 1 8 templom, 6 collegium, 
18 kolostor, 4 4 1 pap volt (B.A.K.Z.) . — A ' Journ. 
des Debats macaói levél után azt irja, hogy Chi-
nában a' kemény parancsok, mellyek a* chinaiak-
nak tiltják a' ker. vallás elfogadását és gyakorlá-
sát, el fognak törleszteni. — Licht, volt ismeretes 
le iweni pap, a' trieri püspök által csakugyan d e -
gradáltatott 's excommunicáltatott. (Kath.K.Z.)— 
A' trieri püspök megyéje papjaihoz bocsátott 
rendeletei közt e g y pontban így szól : Parochus 
ve i vicarius in itinere oeconomam suam nec s e -
cum habeat, nec cum illa alios invisat (Kath. 
K. Z . ) . — Doviat Rudolf é s Rudolph Gyula 
pelplini kispapok dissidensekké leltek (Kath.K.Z.). 

II e 1 f ii 1 d. 
Igazi evan^yéiiom-szcrii esperes-

választás. F. é. majusban a' kemenes-al i ev . 
egyházvidék esperesi hivatala megürülvén, az 
minden candidálás nélkül, egyedül a' maguk s z a -
badjára hagyatott egyházak candidáló és választó 
szavazataik állal töltetelt be; ezek többsége Edvi 
Illés Pálra esvén, ki is e' hivatalra julius 2 3 . é s 
folytatólag augustus 9. tartatott e speres -gyülés 
színe előtt ünnepélyesen felesküttetett. 

l l o l d j i i e z ö - v á s á r l t e J y i r e f . g y m -
n a s N i i i t . Holdmezö-vásárhelyi ref. — helyben 
fö — iskolánk kir. gymnasiumi rangra lett emelte-
tésén keletkezett örömünket — a' közelebbi a u -
gustusi köz vizsgáitatás alkalmával, — nevelte 's 
élénkítette, országos tiszteletben álló igen kedves 
esperesünk 's nem kevésbbé szeretett és tisztelt 
derék segédgondnokunk jelenléte, 's növendékeink 
elömenetéveli megelégedése . A' tanulóknak e* 
nagy-tiszteletü 's tekintetű hallgatók előtti f e l -
vont figyelme 's maguk-kilüntetésén való ipar-
kodása mutatta : milly szükséges és hasznos, ha 
egyházaink főnökei az iskolák látogatását 's kivált 
közvizsgáláskori megjelenésöket — több n a g y -
hasznú — működéseik körébe tartozni meg i sme-
rik ; hogy a' nemes ösztönt, mit az által a' tanítók 
nyernek, ne is említsem. 

Ide járult, hogy két oktató's 1 5 tanító v e z é r -
lése alatt 1 6 0 0 - a t haladó, fi- 's l e á n y - n ö v e n d é -



keink k ö z ö l , szorga lom- 's erköícsdíjban 8 3 - a n 
részesülhetének. A' 3 0 0 vftból álló régibb ala-
pítvány kamatján kívül ugyanis , főispáni he lye t -
tes , méltóságos Bene József úr, a' jó rendrei 
ü g y e l é s egy ik ágának tartván az iskolák miben-
létének ismerését — a'közvizgálat előtti napokban 
hat felsőbb osztályt megtekintett, 's a' tapasztalt 
s ikeres tanítás 's elömeneteni örömét nemcsak 
nagybecsű he lyes l é séve l , de tettleg is nyi lvání-
totta, adván azonnal 1 2 ezüst ftot, a' je lesb tanu-
lóknak kiosztandót. 

D e még több jóltevöt is rendelt a' gondvise -
lés . Ugyanis tiszt. Wimmer Ágoston ú r , több 
mint száz kötet k ö n y v e t , 's néhány helybeli la -
kosok 3 0 darab Gazdasági Kis-Tűhör-1 ugyan-
e ' c z é l r a ajándékozának, melly könyveknek ez 
úttal fe le osztatott ki. 

Ezeknek közhirré-tételétöl minden alacson 
indok távol van. Kürtölni, dobolni, kolompolni 
nem szokásunk: de ennyi öröm m é g i s feszítőbben 
dagasztja keblünket, mintsem ömledezésiben g á -
tolhatnék, 's mivel a' neve l é s ügye közügy: talán 
másoknak sem lesz érdektelen olvasni, hogy a' 
tanulás ébresztésére , szorgalom 's erkölcs jutal-
mazására milly kiilönb-különbféle forrásokat nyit 
a' bölcs gondviselés. A ' jóltevöknek köszönet 's 
áldás 1 az iskoláknak sok illy pártfogók! S z e r -
kesztő uraknak tisztelet, jutalom, legalább m é l -
tánylás! — Hm.-Vásárhe ly , sept. 1 7 . 1 8 4 5 . 

G á á l D á n i e l . 
T̂e e»ak fény-, árnyoldalát a' 

gömöri ügyeknek l ( J e g y z e t a' Prot. E. 
Lap 3 3 - d i k számában közlött gömöri ref. e . m e -
g y e bizottsági munkálatának káplánokat illető 
pontjára.) Közakarattal elfogadta e megyénk , mi-
szer int: „Senki semmiféle szín é s praetextus 
alatt exmissiora ne bocsáttassék — habár c e n -
surája elfogadtatik is — míg helyes okokkal be 
nem bizonyíttatik, hogy facultása elmulhatlanul 
s z ü k s é g e s . " É s még is e' hitelesített közhatárzat 
e l lenére t .esperes úr, a' ki, közgyűlési saját va l -
lomása szerint , testileg i s , g y ö n g e , erötelen, 
megrögzött modorához híven ragaszkodva, g y ű -
lés után csakhamar, és í g y gyűlés tudta nélkül , 
három új egyént bocsátott exmiss iora; kik szük-
ségte lenek, mert egyik állomás nélkül van most 
is , ketteje pedig nevelő 's így e z e k elébe más 
feladat tüzetett, — azonban erőte l je s , e g é s z -
s é g e s férfiak mellé kéredzettek, kik maguk ön-
kényt megva l l ják , miszerint s egédre semmi 
szükségök. D e azért az illy kadét-káplánok a' k i -
lencz , — tíz é v e s s zegény ősz káplánok előtt majd 
csak avangiroznak more patrio ! 

I g y történt mult évben i s , midőn esperes úr 
e g y test i leg tehetetlen,; elnyomorodott egyént, 
kinek a' közgyűlés exmissióját megtagadta , a1 

gyűlés v i lágos határozata el len, exmissiora bocsá-

tott. Ezen hibáját a1 következő gyűlésen ü n n e -
pé lyesen e l i smerte , 's bünletéseért esengett is ; 
válaszul kapta: h o g y „törvények felett őrködni 
szoros köte lessége l e v é n , elnök létére legalább 
példát ne mutasson, 's illy törvénytelenséget több-
ször el ne kövessen !". 'S íme a' többszörösen 
megerősített határzatot — 's benne e g é s z e . m e -
g y é t — most ujolag megsérté, „Ha a1 só m e g -
ízetlenül, mivel sózatik meg? 'stb. Máté V. 1 3 v . 
Gömöri n.t. e . m e g y e ! — Isten szent nevére k é r -
lek, ne nézzetek behunyt szemmel illy eljárást. 

H e g y i . 
Hivatalos nyilatkozat. Mive lhogy 

a' szüléktől — levé l által — feleletre vonatom az 
i ránt: „ h o g y Ozsgyánban maradok-e továbbra is, 
vagy a1 nyíregyházi seminariumi igazgatóságot 
vállalandom föl?" kötelességemnek tartom — 
minden, e' bizonytalanságból iskolámra háramlan-
dó zavarok kikerülésére — nyilvánítani: h o g y 
én je lenleg i — nem fényes bár — de szegényebb 
sorsú ifjaknál — hol a' szellemi vezér épen ol ly 
s z ü k s é g e s , mint a' gazdagoknál — k ö z r e - h a t ó , 
professorail becsületes jövedelemmel ellátó, 
ozsgyáni igazgatói helyzetemmel igen is meg va-
gyok elégedve; hogy a? nyíregyházi seminariumi 
directorságról, az illetők bizodalmát m e g k ö s z ö n -
vén , már lemondottam e' tért a' kitüntetésre 
másnak engedtem által. „Bene vixit , qui bene l a -
tuit." Ozsgyánban, sept. 15-én 1 8 4 5 . 

H o m o l a y E n d r e , 
ozsgyáni gymnasiumi igazgató. 

Mönyv-jeletatés. Most hagyá el a' sa j -
tót Edvi Illés Páltól: „Esperes i b e k ö s z ö n t é s a* 
kemenes-a l i ev . gyülekezetekhez ," 'stb. Pápán, 
a' reform, collég, betűivel 1 6 - r é t , 3 6 1. Sz ínes 
borítékba fűzve ára e g y tizesp.p. Példányok kap-
hatók a' szerzőnél . Tartalom: 1 ) A' köszöntés . 
2 ) A' magyarhoni evangelika e g y h á z szerkezete . 
3 ) A1 dunántúli evang . egyházkerület i s m e r t e -
tése . 4 ) A' kemenes -a l i esperesség statistikája, 
történetei és neveze tes sége i 5 ) A z esperesi h i -
vatal. 6 ) Hallgatóknak szükséges tudnivalók az 
egyházi jogból . 

Heekenast Gusztáv könyvárosnál P e s t e n , v á c z i -
utcza 15 . sz. a. é s minden magyar- és e r d é l y -
országi könyvkereskedésekben, rendkívüli l e -
szállított áron, kapható : 

Marton J. Lexicon trilingue latino-hungarico-
germanicum. 

n a g y 8 - a d r é t , 2 erős kötet. 6 pft helyett csak 
2 ft 12 kr.p.p. 

Marton J. Deutsch-Ungarisch-Lateinisches 
Lexicon. 

n a g y 8 - a d r é t , 2 erős kötet. 6 pft helyett csak 
2 ft 12 kr. p. p. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI fiS ISKOLAI LAP. 
42. szám. Negyedik évi folyamat. Oct. 19. 1845. 

Man kann nichts wahrhaft erkennen, wenn man Gott nicht erkannt h a t ; kein Studium wird recht g e -
trieben und führt zu einem i rgend wünschenswerthen Ziel, wenn man tíott nicht studirt. 

B a x t e r . 

TARTALOM: Vájjon az ember i ész e lhomályosodik , vagy m e g -
vi lágosúl-e Isten igé jében való hit á l t a l ? K. W. — P á r 
észrevétel az u j ra -k iadandó , ugy-neveze t t t ó t - agenda körül . 
B a r t h o l o m a e i d e s z J á n o s . — Ágostai le lkészek e l -
különzött gyónkodása és úrvacsorázása , mint puseyismus. 
R . — Tiszán-inneni ref . egyházkerüle t őszi közgyűlése . 
P a p p J á n o s . — Papi conferentia. I. — I r o d a l o m : Kol-
lá r János egyházi ' s alkalmi beszédei az áhítatos nemzetiség 
előmozdítására. — Kül - és belföldi vegyes köz lemények . — 

Vájjon az emberi ész elhomályoso-
dik, vagy megvllágosiil-e Isten Igé-

jében való hit által? ( V é g e . ) 

Igaz , napjaink finom művel t sége nem szeret 
semmi durva bűnöket é s vétségeket , mellyek e m -
berek előtt szembetűnnek: de nem ismeri, 's nem 
akarja a1 benső örökös nyíltságát is a' minden-
ható előtt. I gy a' gyermek külsőképen, módosan, 
engede lmesen , szeretetre-méltón neveltetik, u g y 
h o g y ott, hol eszközök nem hiányzanak, elér e g y 
vidor l e p k e - é l e t e t , mellyben szülék és barátok 
tetszésöket találják : de ott, hol e legendő e s z k ö -
zök nincsenek, nem maradhat el, h o g y teljesüíet-
len várakozások, szülék 's g y e r m e k e k n é l , a' 
g y e n g e életnapokat fájdalmasan m e g ne z a v a r -
ják, — 's megmutatják, hogy ama gyermeki á r -
tatlanság, meliyet gyermekeknél felteszünk, ezen 
módban nincs; meg. Arról itt hal lgatunk, mikép 
neveltetnek a' gyermekek ott, hol sem műveltség, 
s e m Isten igéje nincs, hol, mint sok városiak- 's 
falusiaknál, a' s z e g é n y gyermekek teherként f e -
küsznek a' szüléken, é s szeretik, ha csak e l sza-
ladhatnak, napjaikat magukban tölteni. De kérd-
jük: a' legjobb ese tben , meliyet e lébb nevezénk , 
felvilágosodott n e v e l é s - e ez ? hát nem több a' 
g y e r m e k , mint csak bábjok, játékszerök az ö r e -
g e k n e k , és az ö élete csak hiú dolgokon való lep-
k e - c s a p o n g á s ? Valóban, az embernek, már mint 
gyermeknek , magosabb hivatása van. 

Ezt mutatja már nekünk az e v a n g . olly dicsőn, 
midőn a' minden atyák és anyák ura így s z ó l : 
„Engedjé tek hozzám jöni a' kis g y e r m e k e k e t , 's 
n e tiltsátok m e g ő k e t , mert i l lyeneké a' m e n y -
nyeknek országa 1" — Sőt midőn azt mondja az 
ö r e g e k n e k : „Ha ollyanok nem lesztek, mint a' 
g y e r m e k e k , nem mehettek be az Isten or szágá -
b a ! " — Azt akarja az Úr mondani, hogy g y e r -

meknél legtöbb fogékonyság van az ö szeretetére , 
mert nincs m é g annyira e l t e l v e e' v i lág d o l g a i -
val , mintáz ö r e g e k , — m i v e l sz ivének m é g e g y e -
nes érzelme van, melly szerint mindent a' szerint 
becsül: vájjon szere t ik -e , é s j ó - e ? Minden m á s -
nak még szinte semmi becse nincs szemei előtt. 
Azért kell a* gyermeknek mindenek felett, eleitől 
f ogva gyöngéd ápolás, — mindenek előtt nyájas 
elbeszélése annak, mit Isten ő ve l e tett, mint s z e -
reti őt, és kivált Jézus, melly i g e n szereti a ' g y e r -
meket. Kisértse meg bár akárki, hogy meglássa , 
mint örülnek a ' g y e r m e k e k , bensőjökben, ha a ' s z . 
történeteket beszél ik elöttök. Semmivel sem lehet 
könnyebben őket meggyőzni gyermeki csínjaik b ű -
néről, önzésről, elszóródásról, ir igységről 'stb.mint 
bibliai példák felmutatása által, — semmivel k ö n y -
nyebben az eleitől fogva o l ly szükséges ö n m e g -
gyözésre vinni, mint a' Jézusrai feltekintés által. 
Jézusban, a' gyermekbarátban, már a' g y e r m e k -
nek e g y isteni é l e t - a l a p , e g y szent erő adatik 
e g é s z é l e t ére , é s még késő napjaiban is áldani 
fogja azokat, kik öt annak jókor részes ivé tették. 
Azt hiszik ugyan némel lyek, h o g y gyermek m é g 
nem érti ez igazságokat: de a' tapasztalás e g é -
szen máskép tanítja. Midőn e g y k o r e g y hat é v e s 
gyermeknek Lázár feltámadását beszélték, bámul-
va hallgatta, azután feszült tekintettel kérdé: „ I g a z 
a z ? " és az igazság bizonyítására sugárzó s z e -
mekkel e' szavakba tört ki: „Annak nagy Jézus-
nak kellett lenni!"—Oh, i g e n ! gyermekek e l e -
venen érzik már az élet m é l y s é g é t Jézusban; mert 
nekik szükségök van szeretetre é s vi lágosságra, 
melly a' Jézusban adatott. Azér t övék a* mennyek 
országa, és a' ki azt tölök e l fogja , a' mennyiben 
nekik arról, ki őket ugy szeret i , nem beszél: m e g -
fosztja őket a' legjobbtól, IegdicsöbbtŐl, l e g ü d -
vösebbtöl , a' mi a' földön van. Hogy pedig a' 
gyermektől a' legszebbet , legjobbat elfogni o k o s -
s á g - v a g y okta lanság-e? azt minden el nem v a -
kult, 's hiúságba nem bilincselt könnyen e l h a -
tározandja. 

D e a' ki m é g meg nem akarná val lani , h o g y 
már gyermekekhez mindenek előtt a' Jézus ke-
gyelmét kell vinni: annak v é g ü l , gyermekek h a -
lálát állítjuk s z e m e elébe. Milly vigasztalan, milly 
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szaggatóit a* szüléknek ezi vök,kiktöllsten kedvcn-
czeiket elkívánja, ha ugy nem nézték gyermeke i -
ket, mint Isten adományait, — ha kezei csinálmá-
nyát, parancsolata szerint, hozzá nem vitték, és 
most i s , az élet urának hivő megadással nem á l -
dozhatják. Itt boszúlja meg magát rettenetesen az 
elmulasztott kötelesség, é s e^ hiba miatt már nem 
e g y a tya - 's anyaszív repedt meg. A h ! nincs itt 
a' gyermek szivének is vigasztalása, 's bátorsága 
a' szenvedésre és halálra! — 'S mintegy menthe-
tetlenül van e g y sötét hatalomnak odaadva, 's 
kóstolnia kell a' halál egész keserűségét , ha csak 
más-valahonnan nem tanulta ismerni és szeretni 
azt, ki egyedül mondhatja a* léleknek, é s ő ben-
ne : „Halá l ! hol van tövised? — Pokol! hol van 
diadalmad?" 

Mi egészen máskép van ellenben e g y , a' hü 
Szülei szeretet által Üdvezítöjével korán meg i s -
merkedett gyermek halálos ágyánál , kinek fáj-
dalmai- 's halálküzdelmeiben olly vigasztalása 
van, hogy m é g könnyező szüléit is bátorítja, és 
a' hitben, hogy az Ur mindent legjobban tesz, 
erősíti. E g y nyolez éves paraszt-lyánka mondá 
például halála előtt: „ N e csináljatok nekem h a -
lott koszorút , mint különben szokás: hanem 
kérjétek m e g a' lelkész urat , hogy tartson egy 
beszédet az oltárnál Ján. 14: 2 1 . felett: „A* 
ki engem szeret, az én atyám is szereti azt, én is 
szeretem a z t , és neki megjelentem magam." — 
Hiller énekét olvastatta magának: „Jerusalemnek 
szent vára, mind válogatott polgára." Vigasz -
talta övéit illy szavakkal: „ N e sírjatok, én Üd v e -
títőmhez m e g y e k " — 's kinyujtá kezeit, mintha 
felé akarna sietni, és — kimúlt. E g y más, k e v é s -
sel idősb leányka, ki három év ig szenvedett, ke -
v é s órákkal halála előtt í g y felelt anyjának, mi-
dőn kérdé tőle: hát el akar menni e' világból, és 
öt elhagyni?: „ A h , az én jóÜdvezítömhöz menni, 
ezer anyák- 's millió világoknál többet é r ! " — 
E g y harmadik, midőn mondák neki: „Isten veledl 
most Jézushoz mégy 1" bágyadtlehelettel mondá: 
„ I g e n ! világosodik körülöttem, vi lágosodik!" 
E g y 1 2 é v e s gyermek kiálta égető szenvedések 
között atyjának: „Ah, atyám! én sokat s z e n v e -
dek, nem lehet kibeszélni; de majd — majd v é -
g e lesz ! És akkor — ah, micsoda országba me-
gyek , — milly úr van ott!? — Az én uram, ki 
engem véres verejtékkel^'s a 'nehéz keresz t -ha-
lállal olly drágán váltott m e g ! Ah, mint kívánok 
az ö szivén megnyugodni! nem soká meglátom 
ő t ! az én örömöm már most kimondhatatlan!! — 
Oh, bár már nála volnék! — Oh, üdvezílőm! jöjj, 
é s v í g y engem magadhoz!" I g e n ! ez nem halál, 
hanem é l e t ! — Söt az aggok szíveiket is hatal-
masan vonja f e l f e l é , és a* dicső örökkévalóság-
nak lehellete e levenítve nyomul keresztül a' halál 
borzalmain. Haljunk bár korább , v a g y később, 

*) Jer us a lem ist eine Sta<lt, die nicht gemeioe B ür-
ge r hal. 

melJyik értelmes nem akarna jó idején kezdve, az 
órák legnehezebbikére készülni, 's övéit , már 
mint gyermekeket , arra készíteni? 

Továbbá, mellyik élet lesz az ifjúságban okos 
Vagy oktalan? A z - e , melly a' Zsoltárral m e g -
e g y e z : 1 1 9 : 9 . „Mimódon jobbítja meg az ifjú 
az ő útát, ha nem a' te beszédednek megtartásá-
val?" — v a g y az, mellyröl mondatik: g y e r m e k -
ség i ljuság, híjába-valóság? Ha az ifjúnál beáll a' 
komolyabb tanulás ideje, és ö az élet középpont-
ját, Istenét és Megváltóját meg nem találta, sem 
hatalmat nem vett onnan felül, kerülni az ifjúság 
kéjeit, mi akkor üzelme (Tre iben)? Majd becsü -
l e t - v á g y szurdalja, majd vadkéj kecsegteti , — í g y 
hányatva hasonlít e g y kormány- 's iránytíi-nél^ 
küli hajóhoz. 

E g y i k e t , ki könnyelmű, titkos bűnök olly 
utakra csalják, mellyek levisznek a' halál t e r e -
mébe, ama csacsogóhoz, kinek vendégei a* mély 
pokolban hevernek. Péld. 7: 27. 8: 18* Más i -
kat, e g y komolyabbat, titkos összeköttetések há-
lózzák körül, mellyek a1 népnek Istentől rendelt 
életét nem nyilvános úton Isten világa *s igazsága 
által akarják javítani és szentelni: hanem álmok 
szerint, mellyek soha be nem telnek, m e g v á l t o z -
tatni, 's paradicsomukat pusztulás és romok felett 
építeni.—Harmadikat, e g y nagyra-vágyót , tudo-
mány-düh ragadja meg, mellyből megutálja, k á -
romolja, feldúlja a' hit szentségét, 's önmaga rom-
bolja le végkép életét. Igy vesznek el nyomorul-
tul napjainkban sokan a' legnemesebb ifjú erők 
közöl r és az ész csalárd nevében, a' kor bá lvá-
nyának áldoztatnak. Hallgatunk sokakról, kik é let -
módúkat az első legjobb ötlethez képest m e g r a -
gadva, és azután keserűen megcsalatva, azt, és 
gyakran önmagukat is átkozzák. — Hallgatunk a' 
vidéki nép ifjúságáról, melly, hol isteni félelem 
nem tartóztatja, legédesebb napjait, Iegkiel lenebb-
's vadabbakká változtatja, a' szent vasár - é s ün-
nepnapokat evés - ivásban tölt i , melly gyakran 
kötözködés- és veszekedésbe m e g y á t , 's nem 
ritkán gyilkossággal végződik. Ah , milly méreg 
hatja át akkor az e g é s z életet, — milly g y ó g y í t -
hatlan sebek üttetnek illy „ártatlan örömök" által, 
a' — mini mondják neki — „te l jes-koruvá lett 
népen!" 

Mi máskép van el lenben, hol az Isten igéje 
az ifjúságnak tartalékot é s áldást nyújt, hol az Cr 
félelme kezdete a* bölcseségnek. Ott az ifjú s z e -
retetvágyó szíve tárgyat talál a'szeretetre, abban, 
ki „alattvaló" volt, — ki ifjúságát, isteni h íva-
tásárai szent készülettel élte le. Ott czélt talál az 6 
óhajtása, viszont-szeretni öt , ki minket előbb 
szeretett, é s a' sz ív világos és erőt nyer, bünte-
tetlenül megőrizni magát a' Jézus eljötte napjára. 
Ott a' t e s t - 's vérreli küzdelem imára *s ö n m e g -
tagadásra vezet , ott az urat híjják segélyül , kimu-
tatni a ; he lyes életpályát , — és a' megkezdettet 
iszent komolysággal folytatják Isten dicsőségére , 



polgártársaiknak használni,azon utón,mellyet Isten 
elönkbe szabott. 

É s a' leány, a' he lye t t , h o g y hiú játék- *s 
l epke -müve l t s égben magát csak az emberek előtt 
i g y e k e z n é k szembetűnővé tenni, e g y képzelt é le t -
bo ldogság megnyerésére , mel ly gyakran e p é v é 
's ürömmé változik — a* keresztyén leány c s e n -
dességben szolgál urának, előtte s z í v e nyitva van, 
csendes munkáit gyakorolja az önmegtagadó s z e -
retetnek, felkeresi a* beteg kunyhóját v i g a s z - é s 
s e g é l y l y e l , — g y e r m e k e k körül szolgál a' g y e r -
mekek barátjának, 's földi sorsát annak kezeibe 
leszi , ki legjobban tudja, mikép v e z e s s e őt, hogy 
pályáját jól v é g e z z e , 's ne kelljen neki utoljára 
í g y szó lan i ; „B izony mondom n e k e d , nem i s -
merlek t é g e d e t ! " — hanem e z t : „Menj be a* te 
Uradnak ö r ö m é b e ! " 

Hát a" férfi mellyik boldog, mellyiknek muni-
t á j á U fáradságát , gondjait világosítja mennyei 
fény? mellyiknek hivatala van — minden n e h é z -
s é g e k mellett, a1 — gyakran magáért a' munka-
's kenyérért i nehéz küzdés idejében megáldatva? 
A z é - e , ki örök hivatása iránti közömbösségben 
jár, csak hiú társaságban akar elszóródni , magát 
gyakran bűnös kötelekbe csalogattatja — haszta^ 
lan kedvtöltésekrei pazar lás , mel lyek lelkét 
léhává t e sz ik , v a g y képzelt díszköltségek által 
gazdaságát elpusztítja, 's e' mellett a1 v i lág előtt 
mindig becsületes ember nevét vitatja, míg benne 
mindent f é r e g e m é s z t ? A z é - e , ki emberek előtti 
becsületre legnagyobb eröködéssel törekszik, és 
m é g is e ' széllel soha jól nem lakik, m e g nem 
e l égedhet ik , míg sz ivén kajánság é s ir igység 
rágnak? — A z ó - e , ki szüntelenül gazdagságra 
v á g y , 's azt v a g y el nem éri,'s bánattal, gonddal 
te lve m a r a d ; v a g y megnyer i , 's későn látja be, 
h o g y m é g annyi holt érez , még annyi mezők, 
házak, javak, még annyi pompa ó s kéj, a' lelket 
nem kevósbbé szegényü l , s zere te t -üresen , 's r e -
ményte len tengeni hagyják ? — V a g y pedig azé, 
ki m e g e l é g e d v e s z e r é n y osztalékával , Istennek 
ad hálát kegye lmeért , szent kezeket emel fel h a -
rag és ké te ly nélkül 1 . Tim. 2: 8 . , házában az 
Isten békéjét élvezi , 's övé ive l vidám e g y e s s é g -
ben magasztalja az urat , az Isten előtt i t i sz tes -
sége t többre becsüli, mint az emberek előttit , i g a z -
talan nyereségrő l l e m o n d , tilalmas kedvtelést 
megtagad, gondjait az úrra veti , ki ró la va lóság-
gal gondoskodik i s , fáradságát m e g á l d j a , házát 
építi é s m e g ő r z i , söt öt a' Krisztusban férfiúvá 
képezi ? 

Mellyik nő, melly háztárs jár igazi becsület-
ben 's maradandó áldásban, ha az nem, ki m e g -
marad a' h i t - , r e m é n y - é s szeretetben, 's s z e n t -
ségben a' f e g y e l e m m e l együtt , 's í g y a* házasság 
terheit könnyíti annak áldásai által 1. Tim. 2 : 1 5 . , 
kiben bizhatik az ő férjének sz íve , mint az Péld. 
3 1 : 1 0 — 3 1 . olly szépen rajzoltatik, míg a' hiú, 
boldogságát drága ruhákban, arany- 's g y ö n -

gyökben kereső , kéjvágyba merült, belsőleg üres 
és l é h a , sokszoros e légület lenségben, s zere te t -
len l é t e l é t , senkinek áldást nem hozva*, hurezol -
ja odább? 

Mellyik anya tesz bölcsen, ha az nem, ki az 
élet f e l séges kincsét , gyermeke ive l r az élet e l ső 
perczétöl kezdve , közleni törekszik? kr imádság-
gal hordja őket s z í v e alatt, imádsággal szoptatja, 
könyörgéssel esdekli benső javokat az Úrtól , é s 
majd örülhet ama j ó , ama szent gerjedelemnek, 
mellyet gyermeke iben — kik a' keresz t ség által 
Isten fiaivá lettek, a' szent lé lek szül , azt g o n d o -
san ápolja, 's í g y valódi, időszerinti, 's ö r ö k - b o l -
dogságukat megalapítja, tudván, hogy a' k e g y e s -
ségnek igéreti v a g y o n az életre é s a' k ö v e t k e -
zőre ? A' ki tehát gyermekei üdvét az Úrban s z i -
lárdul megalapítva nem tudja, az irtózzék , h o g y 
gyermekeket szült olly v i l á g b a , hol legnagyobb 
(Veszélynek vannak kitétetve, hogy Jézus nélkül, 
a' korszellem martalékivá, a' csábítás prédáivá, 
v a g y durva e m b e r e k - 's v iszonyok rabjai- 's r a b -
szolgálóivá lesznek. — Milly r a g y o g v a állnak a* 
példaképek, mint a' dicső Monicaé , mindén k e -
resztyének előtt! Boldog minden anya, ki övéiért 
í g y imádkozik, azokat az Úrhoz vezet i , é s nem 
nyugszik, míg m e g nem találták. 

Tekintsünk m é g v é g r e az^ aggra, é letének 
estvéjén. U g y a n , ha végre elhagyja öt a* bün, 
ha egyedül elkomorulva, félelemmel telve a' k ö -
zel halál előtt, t e lve titkos, bár eltagadott s z o r o n -
gatással Isten ítélete előtt, tántorog a' sír fe lé , — 
ha, mint Voltaire, a1 hiú élet m é g e g y f é l é v e l ő l y -
tathatásaért 1 0 0 , 0 0 0 - k e t ígér: — vájjon ez az 
ész diadala? — ha visszatekintve , sehol vi lágot 
nem, előre n é z v e csak homályt, 's a' halál á r n y é -
kát látja maga előtt ? — Mi máskép van el lenben, 
ha hátranézve , dicsekhetik az Úr k e g y e l m é v e l , 
melly öt v é n s é g é i g hordozta, míg megőszült! Ján. 
46: 4 . — ha le lke dicsérheti az Urat , ki bűneit 
megbocsátja, 's meggyógy í t ja minden betegsége i t ! 
Zsolt. 1 0 3 : 1. 'stb. ha előre tekintve, í g y kiálthat 
Simeonnal: „Uram! bocsásd el szolgádat békéve l , 
mert látták szemeim üdvezí tödet!" Luk. 2: 2 9 . 'stb. 

Valóban, ki ezeket mind meggondol ja , mint 
itt csak rövid vázlatban rajzolni l ehe te : annak 
tiszta mint a' n a p , é s vi lágos mint a' teljes dél, 
h o g y : minden életkorra n é z v e , eleitől f o g v a a ' 
véglehel let ig , Isten igéje szent f ényéve l , egyedü l 
a' Jézus kegyelme világosítja m e g az ember é r -
telmét, és teszi boldoggá sz ivét , üdvének Istenében. 
Azi szilárdul m e g van g y ő z ő d v e , h o g y e' szent i g e 
s o h a é s seholí nincs e l lenére az emberi észnek, 
— n e m ! —másva laminek van az e l lenére , miről* 
természetes, sokan nem akarják megvallani, h o g y 
szeretik, é s e lhagyni nem akarják; — a' bűnnek 
van az el lenére, a' gonosz , kevé ly szívnek, a' v á -
g y a k - é s s z e n v e d é l y e k n e k , mellyek abban l a k -
nak, minden életszak bűneinek, az ifjúság k e d v -
töltései-* a* férfi b ü s z k e s é g e - , az a g g fösvény 



s é g e - 's füldiekhezi zsibbasztó ragaszkodásának; 
— ellenére van minden életkor balgatagságinak, 
épen azért nem mindenki dolga, természetesen — 
a' hit; de minden kicsi és nagy , ifjú é s agg , ma-
gos és alacsony, s zegény és gazdag,— minden, ki 
értelmét általa megvilágosíttatni engedi, örömmel 
és vigasztalódva mondhatja: , ,A' te igéd tesz 
engem bölcscsé, azért gyűlölöm a' hamis utakat,— 
a' te igéd lábaim szövétneke, 's világ az én úta-
mon. Zsolt. 119: 104 . 1 0 5 . 

Ha az emberéletet m é g a" legkülönbözőbb hi-
vatás-nemek szerint az I s ten- ige világában szem-
lélni, vagy azon sötétség szerint, mellyben az e' 
nélkül gyakran irtózatosnak tűnik föl, megítélni 
akarnók: nem érnénk benne véget . Legyen elég, 
csak utasításul, néhány pillantás. Ha a' föld-
művelőnek a1 mindennapi élet bizonyítja ez i g a z -
ságot: „Orczád verejtékével eszed kenyeredet, 
míg ismét földdé leszesz , mert por vagy , és porrá 
kell lenned 1": mi vigasztalja öt a' fáradságos na-
pokban, ha az Úr nem szólítja így ugyanazon 
Istenigéjében: , ,A ' ki én bennem h i s z e n , ha 
meghal is, é l ! " — H a a' kézművesnek semmi be l -
ső szilárd állandósága nincs Istenben és az ö 
igéjében : mi más ö , mint e g y köröskörül addig 
forgó kerék, míg v é g r e hasztalanul 's szánandó-
Iag szét tör ik?—De bár e g y fejedelem jut is ugyan-
azon végére a' földi életnek, hogy neki, ha hitet-
len, nincs végre más szava, mint Salamonnak: 
„Felette nagy hiába-valóság, minden csupa hiába-
valóság!": ah, mi nyomorultul szenved hajótörést 
minden értelem, 's végződik a' test minden d i -
csősége! Miként megy minden a' feltartóztathat-
lan halál felé, kire az semmit, csak bűnét és sem-
miségét hozhatja! — Mint világosodik ellenben,'s 
mint dicsőül meg minden, ha a' hit az iránt, ki 
elvette a' halál hatalmát, és életet , el nem muló 
életet hozott v i lágosságra, szivében fölelevenül. 
Mint szenteltetik itt meg még földrögök kapálása 
is, és a' hivatás: népek öre lenni, mennyivel fe l -
ségesebb lesz ezen vi lágosságban! 

Csak egy hivatás kiván még tőlünk hosszabb 
szemléletet: a' legfontosabb és legnemesebb, t. i. 
az igazság tanítójának, az evangyéliom hirdetőjé-
nek lenni. Ennek mindenek felett, ha csak vala-
hol áldásul lenni, és átokká változni nem akar, az 
isteni ige fényétől egészen és mindenestől átha-
tottnak kell és szükség lennie. Ott állani „a' v i -
rágzó ifjúság, a' jövőkor reménye" előtt, — ott 
állani a' Jézus gyülekezete előtt, mellyet ö saját 
vérén vett meg, — ott állani önbölcseségével b i -
zakodásban, mellyet a' legközelebbi nap e l sá-
paszt, bizakodásban, hogy lehet tanítani az isteni 
igazság örök-szirtalapja nélkül,— lehet ezt okos-
ságnak mondani ? — nem boszúlja-e ez meg m a -
gát az önnön belső biztalanságban, — a* képe-
zendöknek naponként megért törpülésében, é s 
élet-boldogságuk elsatnyulásában ? Számadásra 
vonatni a' rábízott le lkekről , 's m é g is azt mon-

dani nekik, gyakran azoknak, kik uralkodnak, 
kiknek rendeleteitől hosszú időkre függ üdv v a g y 
kárhozat, azt mondani, h o g y : „ A z Isten igéje 
nem teljes i gazság , azt a' szerint kell becsmérl -
getni , mint az idő szelleme ez, v a g y ama pontnak 
ellene mond": m e g e g y e z - e ez egymással ? Oh, 
kezetek szívetekre mind t i , kikre az egyház ura 
juhait 's bárányait bizta! „Meddig sántáitok k é t -
fe lé 5 ha az úr az Isten, kövessétek ö t ; — ha p e -
dig a' Baal, kövessétek azt; í f l . K i r . 18: 21 . , u g y 
tegyétek le a' keresztyén neve t , a' keresztyén 
egyházi köntöst, a* keresztyén iskolapálczát. Ha 
ezt nem akarjátok: ugy valljátok magatokat, hogy 
az Úr jaja ne érjen benneteket, szabadon és ny i l -
tan a' Krisztus igazságához, a' Krisztus k e r e s z -
téhez , a' Krisztus véréhez és halálához, a' Krisz-
tus életéhez 's örök-dicsőségéhez . Ha ezt tesz i -
tek: ugy az Isten igéje minden részeiben, k é s z ü -
l e t e i - 's ígéreteiben, olly áldásdús vagy büntető 
csudáiban, a' Krisztusban való teljességében, é s 
évszázadokon általi folytonos hatásában, e' máig, 
le egész szívetekig, előttetek e g y nagy, e g y szent 
egészként jelen meg, melly a' földi élet é j szaká-
jában fényt, a' bánat és szomorúságokban vigaszt , 
a' szív nyugtalan zavargásában békét, a' magát 
hibásnak érző kebelbe megengeszte lést , a' s z e -
g é n y életbe szeretetet , magában a' halálban v i -
gaszt ad és biztosít. Igy mindig buzgóbban f o g -
tok imádkozni: „Nyisd meg az én szemeimet, 
h o g y törvényed csudálatos bölcseségét láthassam." 
Zsolt. 119: 18. Igy magatok is élőkké lesz tek , 's 
é lő -v íznek folyási folynak belöletek a' szomjúzó 
nemzetségre ; — í g y gyógyszert találtok napjaink 
burjánzó gonoszsága e l len , mellyről mindenfelé 
panaszkodnak, 's még is azon nagy v é l e m é n y -
n y e l , mellyel van az ember a' m e g nem v i l á g o -
sított értelem f e l ö l , mindig szaporítanak; mert 
í g y fogtok könyörögni: „Uram! világosítsd m e g 
orczádat rajtunk, és mi meggyógyulunk !" Zsolt. 
8 0 : 4 . Ugy megegyeztek Dávid dicséretéve l : 
Zsolt. 3 6 : 8 — 10. Milly drága a' te jóságod, oh 
Isten! azért az emberek fiai bíznak szárnyaid á r -
nyékában. Megelégíttetnek a' te házad k ö v é r s é -
g é v e l , és gyönyörrel mint v ízzel itatod őket. 
„Mert nálad tan az élet kútfeje, és a' te világod 
által látunk világot!" K. W . 

Pár észrevétel az iijra-kiadajndó, 
ugy-nevezett tót-agenda körül* 

Midőn az egyház mezején korszerű javítások 
és hasznos mozgalmak magvai a' végett szórat-
nak el, hogy az eddigieknél éretteb gyümölcsöket 
hozzanak: abból minden el nem fogúit keresz tyén 
egész szívvel csak édes örömet szí. — E z e n 
igazság kiváltképen az evang. egyház irányában 
szent és örök. Mert ha e'szócska: „haladás" azon 
kornak, mellyben élünk, el nem vitázható bélyege: 
tehát nem vala kor, mellyben az evang. egyház 



a1 haladás elvét jelszavául el nem ismerte vagy 
azt sére lmesen megtagadta volna. — Vedd eltöle 
ezt, é s e z által életerét vágtad szét ; mert akkor 
kitörlötted a' könyvek könyvéből ama szavakat, 
mel lyekben pedig az evang. egyház élöfájának 
gyökere i f enek lenek: „Mindeneket megpróbál-
jatok, a' mi jó, azt megtartsátok." Azért m é g e g y -
szer bátran ismétlem: midőn az egyház mezején 
korszerű javítások é s hasznos mozgalmak magvai 
a* v é g e t t szóratnak el , hogy az előbbieknél töké-
letesebb gyümölcsöket hozzanak: tehát abból 
minden e l nem fogúit keresztyén e g é s z sz ívve l 
csak é d e s örömet szí. Azonban csak ott kell 
gyomlálni , hol g y o m találtalik ; a' tapasztalt ker -
tész v e t e m é n y e s - á g y a i n nagy gonddal n é z körül, 
é s legnemesebbb növénye i k ö z é nem is i g e n b o -
csát avatlan kezet, hanem inkább maga fárad, i r -
togat, ülteti javít é s nemesít. — Aztán hol m e s z -
sze e lágazó javításokról van szó: ott n e m e lég 
tüstént csak tulajdon belátás után indulni é s taná-
csot sem nem adva, sem nem kérve , hevenyészni 
az igének testté változtatását: hanem szükség 
kihallgatni másokat i s ; mert több szem többet lát, 
's e g y - e g y igénytelen szózat v a g y észvil lanat, 's 
e g y - e g y rejtekéből tán csak történetesen kicsalt 
eszme is néha a' Iegnagyobbszerü és legs ikerdú-
sabb eredmények szülő-anyjává lehet. 

Ezen két szempontból indulok én ki, midőn 
e* helyt a1 t. cz. superintendens urak által k ia -
dandó új lót papkönyv (agenda) körül néhány 
igényte len észrevételt e lő legesen tenni szándéko-
zom.— Reám is kel lemes hatással volt a' mondott 
kéz ikönyv hirdetése; mert egyrész t v i s szaemlé -
kezém arra, mi sok akadálylyal kelle m e g k ü z d e -
ni már eddig is minden ujoncz-papnak, míg ezen, 
mindennapi kenyérnél szükségesb könyvre szert -
tenni képes v a l a ; (magam is csak atyámtól ka-
pám azt, ki e' szerint nélküle maradott) másrészt 
pedig, azon édes gondolat támada bennem, hogy 
a' magyarhoni evang . egyház ismét e g y ú j , a' 
lehető l egnagyobb löké l e l e s ségbé lyegé t viselendő 
könyvvel gazdagodni és így a' haladás ü g y e k ö -
rében is ismét e g y tetemes lépéssel előre f o g s e -
gíltetni. A ' mi pedig ezen reményt bennem min-
den kétségenlúli bizonyosságra emelé , az a' k ö -
vetkező két körülmény vala. Először: miszerint 
a' szent ü g y e t olly fiérfiak karolák f e l , kiknek 
tiszta akaratukról, szilárd kilürésökröl és s z e r e n -
csés tapintalukról csak perczig is kétkedni v é -
tek vo lna; í g y hát a' tapasztalt kertészek magok 
kívánják a' nemes növényt az egyház kertében 
ápolni, h o g y avatlan kéz által m e g ne lörpíltessék 
és kárt ne szenvedjen. Másodszor: hogy a' t i sz-
telt férfiak, minden önbizalmuk mellett sem tartják 
lealacsonyílónak, felszólítani hitök sorsosit é s a' jó 
ü g y barátit, hogy őket ezen , talán ismét századokra 
terjedendő műben, közre-munkálásukkal, tanács -
csal , eszmék ébresztéséve l és kicserélésével s e -
gíteni szíveskedjenek. I g y tehát biztosan hiszszük, 

hogy az egyesült akarat , szorgalom és belátás 
ezen sajtója alól is csak minden tekintetben s i k e -
rült mű jövend napvilágra ki. — És épen ezen 
utóbbi körülmény a z , melly bennem is ösztönt 
ébresz te , hogy bár parányi e r ő m , de tiszta 
szándékom érzetében a' többször emiitett p a p -
k ö n y v körüli, néhány igénytelen jegyzeteimet e* 
helyt nagyfényre bocsássam. 

Első észrevétel. E l ő t t ü n k , kik az ü g y áltál 
közelebb érdeke lve v a g y u n k , tudva való dolog 
az, miszerint leginkább a' tót agenda példányai 
azok, mellyeknek hiányát az utóbbi időkben s a j -
nosan éreztük.—Magyar, habár kissé drágácskán 
is, é s hiszem, német is, sokkal könyebben kapha-
tó. — E' szerint igen tudjuk méltányolni t. cz . 
superintendens uraink abbeli gondoskodásukat, 
hogy bennünket tót papkönyvvel ellátni s zándé-
koznak. — Azonban itt, akaratlanul is, azon g o n -
dolat ébred bennem: hogy mi, tót le lkészek, e g y -
házainkban már ma kizárólag tót életet nem élünk 
többé. Száz közt alig lesz , biztos számítás szerint, 
e g y - k e t t ő , kit e g y s z e r is másszor is kö l te lessé -
g e ne hína, majd német , majd kivált magyar 
nye lven szólalni meg. Már pedig képzelhető ama 
tót lelkésznek kínos h e l y z e t e , ki felszólíttatvan, 
hogy v a g y kereszteljen v a g y eskettessen m a -
gyarul, csak azért kénytelen nemet mondani, mert 
agendájában a' s zőnyegen levő esetre semmi m a -
gyar formulárét nem talál, maga pedig azt a1 tót 
szerint összeszerkeszteni nem képes. Ezen bajon 
tehát segíteni, hitem szerint, az új tót papkönyv-
nek leszen feladata. E1 szerint én azt akképen 
kívánnám szerkesztetni, hogy ha csak f ű g g e l é k -
k é p e n i s : legalább d legközönségesebb papi mű-
ködések,u.m. keresztelés, esketés, beavatás, úrva-
csora magyar formuláreit magába foglalná. E z -
ért számos tót le lkész , számtalan esetben, a'kiadó 
uraknak köszönetet szavazna ; mert az által o l l y 
állapotba jöne, miszerint a' magyar nyelvbeni k i -
sebb gyakorlottsága esetére is, műveltebb körök-
ben is bátran fölléphetne, midőn most, Kiss János 
superint. agendájaért 5 pftot kivetni nem igen l e -
vén kedve vagy t ehe t sége , gyakran csak holmi 
irkafirkált hibás formularékkal elöállani és ez á l -
tal 's e' miatt gyakran pirulni kényteleníttelik. 

Második észrevétel. Egyesü lé s levén e' k o r -
nak jelszava, nem csuda, hogy az a' vallási é s 
egyház i térre is általvitetett. A z unió eszméjét 
értem itt, melly napról napra, számosabb hü pár -
tolókra talál, napról napra jobban érik, söt i tt-ott 
(Pozsony , Temesvár , Pest 'sa't) már i g é v é i s 
változni kezd. De mellyik már itt az első, teendő 
l épés? Nézetem szerint, a' nyájak csak ugy f o g -
nak egyesülhetni , ha előbb pásztoraik is e g y e -
sülendenek, pedig ezek mi messze vágynák m é g 
egymástól I Míg a'két vallástételt követő pap u g y 
nézi egymást , mint idegent ; míg a' helvelikus l e l -
kész iszonyodik az ágostai vallásunak k é z i - k ö n y -
veilöl é s v iszont: addig ne várjuk, h o g y az ü g y 



csak e g y hajszálnyival is e l ő r e - m e g y ; mert i s -
merjük ama latin mondást: ab odio theologo-
rum. libera nos domine. Azért az én második 
(>uzgó ohajtásom az volna: szerkesztetnék ezen új 
p a p k ö n y v o l lya ténképen , hogy az legtöbb esetek-
ben mind a' két vallástételen levő lelkészek által 
botrány nélkül alkalmasan használtathassék, hogy 
általa köztünk és református atyánkfiai között ne 
csak az eddiginél nagyobb ür ne támadna (mitől 
I s t en ój jon): hanem egymáshoz mindinkább köze-
lebb vezettetnénk is. — Szándékosan mellőzöm a' 
dolognak világosabb kifejtését, nehogy fé l re -ér -
tessem; hiszen, ki tudhatja jobban, a' tisztelt kia-
dó uraknál, mellyik itt a* határ? holl itt a' n e - t o -
vább? mit kiván a v v a g y enged meg az okosság? 
mit követel a' méltányosság ós mindkét egyház 
j a v a ? Másnak karjaiba hívatlanul vetni magát, 
vagy szemtelen tolakodást követni el nem szép 
ugyan, de barátilag közelíteni egymáshoz köte -
l e s ség 5 mert ha a' jobb láb i s , a' bal láb is azt 
mondja: én nem mozdulok, te mozdulj előbb: 
mit használ ott a' haladási v á g y ? Bizony csak e g y 
helyen fog vesztegleni és veszteglésében g y e n -
gülni az egész test gépelyzete. 

Harmadik észrevétel. Minden kézi könyvnek 
egyik legjobb erénye az, midőn az minél több ese-
tekre terjed ki, é s használtathatik. A'mi különben, 
némelly kis hibáit nem említve, derék Tranoscziu-
sunknak is (tót énekeskönyv) egyik legkitűnőbb hi-
bája az, hogy sok esetre alkalmazható éneket benne 
nem találsz, 's ez már magában is elegendő ok 
arra, hogy az új tót énekeskönyvet, mint kedves 
vendéget üdvözöljük és annak egyházunkba hoza-
talát, általánosan eszközleni iparkodjunk. A' mi 
illeti már a' szóban forgó új papi kéz i -könyvet , 
hogy ez e1 tekintetben is a' közszükségnek m e g -
feleljen, felette kívánatos. Legyen tehát az: a'papi 
működések minden kellékeivel bőven és gazdagon 
ellátott tár. — Nevezetesen azokon kivül, mely-
lyek a' mostan használtatni szokott agendákban 
foglaltatnak, legyenek feltalálhatók benne: a'pro-
testáns vallásra tért személyek beiktatásának és a' 
vegyesházasságok összeköttetésének 'sa't. formu-
láréi is. Ez által legalább némi részben he lyre-
ütnék t. cz. superintendens uraink azon hibát, 
mellyet , nézetem szerint, akkor követének el, m i -
dőn a' két nevezett esetet i l letőleg, a' papságot 
eddigelé legalább, minden további útmutatás nélkül 
hagyák. 

Negyedik észrevétel. Véleményem szerint, 
e legendő volna minden e g y e s külön papi-müködés 
formuláréját, csupán e g y - e g y talpra-esett é l ő -
beszéddel látni e l , hogy í g y egyrészről e l ő -
adandó esetekben a' lelkészek magok is saját dol-
gozataikkal fellépni kényteleníttessenek *s ne csak 
mindig az agendán nyargaljan^ls; másrészről 
pedig az örökké-való egyformaság a' híveknél 
unalmat és egykedvűséget ne okozzpij. Ez által a' 
könyvnek megvastagodása is megakadályoztat-

nék, ára csökkenne és az első pontban *s észre -
vételben foglaltaknak eszközlése is tetemesen 
könnyíttetnék. 

Azon buzgó kívánsággal zárom be ezen 
igénytelen észrevéte le imet: vajha ezen d icsére-
tes vállalat is, méltó reményeinknek megfelelve, 
az evang. egyház felvirágzását 's így az Isten 
országának terjesztését hatalmasan előmozdítaná l 

B a r t h o l o m a e i d e s z J á n o s , 
csetneki lelkész. 

Ágostai lelkészek elkiílönözött 
gyónkódása és úr vacsorázása (as 

u. n. devotio), mint puseyismus. 
A' dunántúli ev. prédikátorok között g y ó n á -

suk és urvacsorázásukra nézve az a' szokás d i -
vatozik, hogy a' szomszédok többen, kis t^rsulafr 
be egyesü lve , évenként 4szer bizonyos h é t -
közi határnapokon összegyűlnek sor szerint e g y -
másnál, és díszruhában, csendességben a' temp?-
lomba bemenvén, gyónnak és élnek az úrvacsor 
rával, — mindenkor a* helyi lelkész levén a' k i -
szolgáltató, kivel viszont a' vendégek va lamely-
lyike végez . Ezen eljárási modor körül immár én 
mindjárt annyiban puseyismust látok, hogy a1 

lelkészek híveiktől elkülönözve és bucsújárókként 
más egyházhoz zarándokolva, részeltetik magukat 
a* sacramentomban: holott mi evang. papok, h í v e -
inkkel egyek vagyunk, nem pedig azoktól e l k ü -
lönözött casta; — valamint abban is, hogy u g y a n -
azonság és e g y s é g rámájára akarják vonni, min-
den prédikátorokra n é z v e , a* szent gyónásnak 
idejét és óráját. Védői hiába hozzák f e l , h o g y 
nyilt ajtóknál gyónkodnak; mert dologtevő n a -
pon, őket nézni vagy velők együtt áhitatoskodni 
bizony senki sem megyen templomba; legfölebb 
még is a' buzgóságot háborító utcza-gyermekek 
és lézengök. Ha a' gyónkodó prédikátorok nem 
családaikkal,hanem csak egyedül magok járnak í g y 
össze: akkor a' puseyismus még feltűnőbb. Ha pedig 
e' gyónkodások határnapjául sz(ntén a' kántor-szer-
da, (azaz: quatembrale jejunium romano-catholi^ 
corum) van meg állapítva: akko& e* működésben 
a' puseyismus épen magas fokrfl, hágott, Ugyan 
minek ez í g y , tiszteletes barátim !? Nem gyakorol -
hatnók-e mi , e' minden keresztyénekkel közös 
vallási szent kötelességünket , nagyobb n y i l v á -
nossággal, mind híveinkre, mind magunkra n é z v e 
épületesebben, és sokkal kevesebb köl tségge l? 
I g a z , hogy a' gyónás lelkiösmeretnek dolga, 
mellyet szabályozni kánonaink sem akarnak, é s 
felöle mólyen hallgatnak; a' dunántúli egyházi 
rendszer hasonlóan csak azt követel i , hogy a' 
lelkitanítók is az úr vacsorával-élésben mutassa-
nak példát, — és azt mennél nagyobb nyi lvános-
sággal teljesítsék: de már most kérdem: „ V a n - e 
nyilvánosság abban, mikor a' lelkészek n é g y e n -
öten, v a g y még az éneklő mester is velők, h ó t -



köznapon déltájban bevonulnak a* templomba, és 
^)tt, híveiktől nem láttatva, észre is csak kevéstől 
Tétetve, úrvaesorázási áhitatosságukat végzik ? 'S 
vájjon nem nagyobb vo lna-e a' nyilvánosság, é p ü -
letesebb a' példaadás, ha a' lelkiatya tulajdon hívei-
Vei és családával együtt ugyanazon oltárnál ugyan-
azon napon* és pedig nem kántor-szerdán, hanem 
je les ünnepeken gyónik ?" Illy eljárásmód csak 
városokon gyakorolható, hol több lelkészek is 
találtatnak, kik egymásnak a" gyóntatás szent 
szolgálatát végbe-v ihet ik : de falusi egyházakban 
ez nem kivehető. Melly el lenvetésre felelem: 
söt falun i s , hol pl. káplán van; — egyébütt pe -
dig két-két legközelebb, szomszédos, egymást 
s zere tő , és a* hívek előtt ismeretes prédikátor, 
családostul összetársulva és kölcsönösen, é v e n -
ként kétszer nyilvános cultuskor és vasárnapon 
v a g y ünnepen gyónkodni összejárva. Hogy o l y -
lyankor otthon a' predikátzió v a g y korábban, 
v á g y az iskola-tanító által vitessék végbe : aát 
réménylem, olly lélekben-járó áhítatosság ked-
veért , a* gyülekezet e lőre tudósíttatva, szívesen 
megengedné. 'S ez volna aztán már tisztább 
protestáns papi g y ó n á s , mentesebb a' puseyi-
smus mázától, nyilvánosabb i s ; azonfölül gazda-
ságos , példás és épületes. 

Mind ezen sok ajánlatos tulajdonságot kizárja 
az a' szokás, melly n é v szerint a 'kemenes-al i t i -
z e n e g y ev. lelkészek között divatozik. Ezek — 
kivévén a7 dömölkit, ki családostul, káplánjával, 
a' föntebb irt módon otthon gyónik, * ) — in idea 
mindnyájan összejárnak ugyan devotióra; 's e n -
nél több példa a'superintendentiában nincs is arra, 
h o g y egész esperességi papi-kar együtt g y ó n -
kodnék: de a' keskenyen messze elnyúló e s p e -
rességböl , az időjárás mostohasága, távol- fekvés 
é s házi körülmények miatt soha sincsenek ugy 
együtt, hogy közölök valaki nem hiányzanék. A ' 
kik pedig összesereglenek i s , távolabb állomá-
sokból alig birnak helyre vergődni 11 — 12 órá-
r a ; és gyónkodás 's ebédkezés után ismét haza 
utazni sietnek; következőleg a' szent szándék, 
hogy illyenkor egyszersmind idves oonfe/entiákat 
i s tartanának, soha el nem érhető. 

Legegyszerűbb és talán legvalódibb protestáns 
eljárás volna pedig, ha az e v . prédikátorok tulajdon 
egyházukban maguk vennék fel a' szentséget ,híve-
ik előtt nyilvánosan, családostul. E* modor a' s y m -
bolikus könyvekkel épen nem ellenkezik, söt az 
ujabb hittudósoktól védelmeztet ik, mint idvesen 
gyakorlandó főleg olly prédikátorokra nézve, kik 
egymástól igen messze elszórva lakoznak; és ünne-
pélyesebb alkalmakhoz, pl. prédikátor búcsuvéte-
l ekor; — Würtembergben, Helvetiában, Ango l -
honban és minden Hernhuttereknél általán a' l e l -
készek között gyakoroltatik; — söt magyar ha-
zánkban is a' helvét prédikátorok az önmaguk 

állal megszentelt kenyeret é s bort maguk veszik 
mindenütt fárás híveikkel, mit ők annyival inkább 
tehetnek^ mivel helvét evangélikusoknál az abso-
lutiónak nincsen semmi nyoma. *S ennyi példákat 
miért nem követhetnének a' magyar ágostai l e l -
készek is v a g y csak az unió előkészítése okáért, 
holott ez nem lényeges, hanem csak adiaphoron 
do log? Azonban mivel ez az adiaphoron dolog 
lelkiösmeret ü g y e is egyszersmind, mellyet e r ő -
szakolni nem szabad: tehát gyónjék kiki, éT mint 
szokott és mint neki legépületesebb; de a" más-
ként gyónó iránt ne legyen intoleráns. In dubiis 
libertás, in omnibus charitas. — Mert végre is 
még fönmarad az a* nagy kérdés: Vájjon minden 
puseyismus é s separatismus rosz és vétkelendő-e? 

R. 

' ) U^yau1 ehképen urvacsoráz híréivel Wimmer. K. 

Tiszán inneni ref. egyház-kerület 
oszt közgyűlése. 

Tartatott Miskolczon, sept. 2 8 — 3 0 . , főtiszt. 
Szathmári József püspök é s n m . g r ó f Teleki Jó-
zsef főgondnok ikerelnöklelök alatt, szép-számu, 
mindkét rendű közönség jelenlétében. Főbb tár-
g y a i : 1 ) Olvastatván a'kisgyülési j egyzőkönyv , 
ebből a' jelen gyűlésnek, melly a' nyári k ö z g y ű -
lés rendelete nyomán Poroszlón vala tartatandó, 
Miskolczra áttétetésének, 's egyszersmind a ' m e g -
határozott és 2 0 ifjú pap által óhajtva várt s z e n -
telés elmaradtának okát megértettük; miszerint 

szentelést elhatárzott nyári gyűlés után állván 
elő a' vidékeinket elözönlött vízár, ez a' porosz-
lói egyházat gyűlés-tartásra tehetienné, de az 
ahoz-járulást is veszé lyessé tette, 's így Miskolcz 
lön a' hely-kijelölésre köteles a.-borsodi e g y -
h á z - m e g y e által a' gyülés-elfogadására fölkérve, 
mire a* miskolczi egyház — bár évenként a' t a -
vaszi gyűlés rendesen is keblében tartatik — 
magát fölajánlotta, a' tartás terhei viselésére nem 
ugyan köz — különben is t ű z - é s vízelem rongálta 
— pénztárával: hanem tehetösb hívei 's lelkes 
pártfogói szokott vendégszeretetével ajánlkozván. 
2 ) Ennek következtében három megye óvást tőn, 
v i tatván, mikép az elébb Poroszlóra rendelt 
szentelő gyűlés t , e g y megye utasítására, a' kis 
gyűlésnek megváltoztatni joga nem volt ; 's e* v i -
tatásában egy m e g y e különösen é lesen róvta meg 
a' miskolczi egyházat azért, hogy az sz ívesen e l -
fogadván a' gyűlést , ez Miskolczon kénytelen, 
helybeli érdekek typusát viselni. — Szép köszö -
net a* sz ívességért ! — Egyébiránt az egész f é l -
reértés és neheztelés, ugy látszik, onnan szárma-
zott, mivel a' gyüléshely megváltoztatását és a* 
szentelés elmaradtát tudató körlevélben egész k i -
terjedésben a' változás okai kifejtve nem voltak; 
mit igazol azon körülmény, hogy az óvást tett 
megyék hivatalnokai, a' k is -gyülés i j egyzőkönyv 
egész terjedelembeni hallásakor magánosan n g y 
nyilatkoztak, hogy í g y tudva a7 viszonyokat, öft 
a' változtatásért szót sem emeltek volttá. — No 



<le ha baj nincs, csinálunk; jó e z a' kis epéskedés , 
legalább é lénkséget ad a' gyűlésnek. — V é g z ő d -
tek e* tárgybeli hosszas és kellemetlen viták azzal, 
h o g y az abauji e g y h á z - m e g y e kívánatára — 
mel lyet az, jó humorával az e g é s z gyűlést mulat-
tató s.gondnoka által tolmácsolt — a' papszente-
lésnek a ' jövő tavaszszal Miskolczon leendő m e g -
tartása határozatba ment. 3 ) A. Borsod tolcsvai 
Nagy GedeontA Zemplén pedig vajai é s luskodi 
gr. Vay Károlyt jelenték ujonan választott s . -
gondnokukként, kik közöl az utóbbi je len nem 
levén, az e lső , s .gondnokságához forrt, szép, r e -
ményekszülte sz ives é l jenezések közt fö lesket-
tetett. É s hogy reményszülte örömünk tiszta ne 
legyen , u g y akará a' g o n d v i s e l é s , h o g y az A . -
Borsod megyeiülnökségröl lelépett a g g bajnoká-
ban a' protestantismusnak, Palóczy Lászlóban 
ezentúl e g y kipótolhatlan Mentori kellend az e g y -
h á z - m e g y é n e k nélkülöznie. Azonban él ö és é l -
jen sokáig a' miskolczi e g y h á z - é s tanodának, 
mel lyek mint jelenben gondjai egyedül i 's l e g -
édesebb tárgyai , töle é l tetve , birhatását mindig 
dicsőségüknek vallották 's vallják. 4 ) A z írt v á -
lasztások folytában fölvétetett e g y föladás az a . -
zempléni esperes ellen, mint a' ki az eddig kerü-
le lszerte divatozott szokás el lenére, az első, de 
általános többséget senkinek nem juttatott s z a v a -
zás által,második szavazáskori kijelöltetésre igényt 
nyert e g y é n e k neveit abécze renddel, é s nem sza-
vazat- többség szerint körözte. Ámbár az illető 
m e g y e , esperese tettét nemcsak h e l y e s l é , hanem 
a'kerületnek, általánosan beveendő kijelölési mó-
dul ajánlotta i s : mindazáltal a1 kerületi gyűlés a' 
szavazat-többségi sorozat mellett marada. 5 ) A' 
m. k. helytartó tanács tudatja, hogy a7 consisto-
rium n é v v e i élhetést, mint törvényekben sarkai-
lót, k e r ü l e t ű k n e k meghagyja , de a' püspök név 
használatú t megtiltja. Mi azonban e z utóbbit is 
ezentúl conventböl 's e g y e n e s e n ö fe l ségétő l k é -
rendjük , fő leg azon okból, mivel a' g e l e i - k a t o -
n a f é l e , fejdelem-megerösítette kánonok az e p i -
scopus és superintendens neveket fö lvál tva hasz-
nálják. 6 ) Ugyancsak a' m. k. helytartó tanács 
utján főiskolai könyvtárunk részére , Bécsből 6 0 8 
n y e l v ű „Mi atyánk"-ot kaptunk. 7 ) A ' s zámvevő-
széki munkálatok, különösen e g y , — mint az e lő -
adásokból gyanítni lehetett — nem e g é s z e n b i z -
tos he lyre kért kölcsön k i , - v a g y ki nem rendelése 
feletti v i ták, szokás szerint, sok s z é p időt f ö l e -
mésztettek. Papi ö z v e g y - é s árva-tárunkra j e -
lenvol t bécsi ügynök Barkassy Imre — kit a' 
miskolczi iskola már eddig is mint l e lkes jóltevöi 
e g y i k é t tisztel — 1 0 0 pftot ajándékozott. Szives 
köszönet érte ! 8 ) A's.pataki főiskolában gyakor-
latilag is taníttatván pár é v óta az oktatástan, ha-
tárzatba ment, hogy ezentúl iskolatanító csak az 
e z e n képzésben részesült , 's arról bizonyítványt 
matatni képes egyén lehessen. 9 ) Királyunk ő 
f g e megkéretni rendeltetett az iránt, hogy p ü s -

pökünknek , az általa több évekkel ezelőtt a' g ö t -
tingai egyetemtől nyert „hit-tanár" czímet v i -
selni k. engedje meg. 1 0 ) Szabályként állapítta-
tott m e g , h o g y minden elhalt pap ö z v e g y e l e g -
alább f é l , 's legfe lebb e g y évet, félfizetést h ú z -
va , tölthessen férje ekklézsiájában. 1 1 ) A . - B o r -
sod azon indí tványa, hogy a'főiskola falai közt 
volt korcsma- és mészárszék-jog, melly S.Patak 
városának 1 0 , 0 0 0 v . ftért 5 száztóli kamatf ize -
tés mellett eladatott, vétessék vissza — mint a* 
mellynek e l idegen í t é se , kivált hús dolgában, az 
iskolai i f j ú s á g - é s oktatói karnál könnyen s z ü k -
séget szülhet , de később a1 mostaninál sokkal 
nyereségesebben is történhetik m e g , megtartása 
pedig nem rontja, mint hiszik némel lyek, az i f jú -
ságot — nem pártoltatott 's az eladás m e g e r ő s í t -
tetett. 1 2 ) A z úgynevezet t rectorságokra kiment 
tanulóknak, mindaddig, míg e' hivataluk b e c s ü -
letes bevégeztérö l mind az egyház, mind az i l lető 
esperes bizonyítékát elő nem mutatják, iskolai 
bizonyítványt nem adni , kötelességül tétetett a* 
főiskolai széknek. 1 3 ) Hogy a' tanulók e g y - k é t 
é v alatt azon pá lyán , mit négy é v e n át kel le e l -
végezniük, futtában keresztül ne bújhassanak: e g y 
tanulónak két év i tanulmányokat hallgatni m e g -
tiltatott. P a p p J á n o s , 

professor. 

Papi conferentia. 
F. é . sept. 2 3 - k á n tartatott Nagy-Kürtösön , 

Biszkup Nathánael nógrdd-egyházmegyei f ő -
j e g y z ő elnöklete alatt, részletes papi tanakodás, 
k e v é s - s z á m u , de le lkes és buzgó ev . paptes tvé -
rek jelenlétében. Magát a' tanakodást m e g e l ő z t e 
isteni-tisztelet tartása 's az Úr s z e r e t e t - v a c s o r á -
jáhozi járulás , melly utóbbinak kiszolgáltatásánál 
malasztteljesen hívataloskodott n. tiszt. Bukva 
György a . - s z t r e g o v a i lelkész úr, e löbeszéde alap-
jául 1 3 3 . Zsolt. 1 - s ö versét szerencsésen vá lasz t -
ván. A z áhitatoskodók templomból a' paplakba 
v i s szavonulván , a' tanakodást az elnöklő házi 
gazda következően nyitotta meg: 

Nagytiszteletü papi eonferentia/ 
A z idö, mellyet élünk, hazánkra n é z v e már i s 

több, mint csupa felébredés időszakasza. Mert 
nemcsak hogy kialudta valahára hazánk minden 
lakosainak osztálya a' tespedő inertiának hosszú 
ideig tartott álmát: de a' lethargusféle lázból f e l -
ébredvén, újult erőve l , tettlegesen neki-indult az 
anyagiakbani é s szellemiekbeni haladásnak. A* 
rokonszenvüek nemcsak távolról köszöntenek 
e g y m á s r a : de kéz kézzel szoríttatik, vlál vál lhoz 
támasztatik, társulatok alakíttatnak, e szmék k i c s e -
réltetnek 's a* mit az okoskodó sympathia s z e l l e -
mileg szült, azt a* szilárdított akarat's ö s s z e p o n -
tosított erő életbe-Iépteti , vagy i s , mint az e v a n -
gyél iom szerint mondani szokássá vá l t , az igét 
testté változtatja, 's h o g y a' test mezítlen ne m a -
radjon 's annak látásán senki ne botránkozzék, 
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semmi szemérmes arcz ne piruljon: azért is az, 
nem mezítelenül, de díszesen felruházva, áttéte-
tik az élet színpadára. Ez a' mostani kor k i -
vánata. 

Nagytiszteletü conferentia! Ha kinek, tehát 
az evangyéliomszerinti papnak, pro re nata, hala-
dás emberének kell lennie — 's az evangelikus 
papok soha azokká lenni meg nem szűntek. Ha-
ladtunk— 's a'haladás utján tanításunkkal az élet-
re hatni v a g y i s , az igét testté változtatni, min-
denkor ugyan, kiváltkép körünkhöz tartozónak 
véltük: de a" testnek érintettem díszesen-fe lru-
házására, ugy látszik, kevés gondot fordítottunk. 
Mert ugyanis a' prakticus élet mezején, ha vala-
hol, tehát köztünk annyi sok a' balfogás, — 's ez 
az oka, hogy nevezetesen a* külső kiszolgáltatás, 
köztünk e g y olly tarka képet idézett elő, melly a* 
hívek füleire és szemeire nem jól hat; ez az oka, 
hogy sok egyházi ünnepélynél , sok szertartá-
soknál stat pro ratione voluntas, — 's hogy ezen 
voluntásnak gyakran dísztelen és malasztnélküli, 
e l len-hangu, söt zűrzavaros, nem ritkán a' müveit 

"keresztyént botránkoztató kirchen-parádék voltak 
szüleményei: annak nem egyszer szomorú tanúi 
valánk. 

Legyen hát a* papi egyletnek egyik főfela-
data , hogy a' kiszolgáltatáskörüli decorumra 
figyelmét fordítsa; a' külső szertartásokat minden 
előfordulható eseteknél, a' mennyire lehet, e g y -
alakuakká tegye ; a' liturgiának salakjábóli k i -
tisztítását szivére kösse, szóval: a' hivataloskodó 
pap külső foglalatoskodásainál díszesen 's hatás-
sali felléphetéséröl gondoskodjék. 

Ezeknek elöre-bocsátása u tán , üdvezlem 
nagytiszteletüségteket testvéri szeretettel 's n a g y -
érdemeitekhez illő mély tisztelettel! 's ugyanezen 
testvéri szeretet 's magunk kölcsönös megbecsü-
lése , a' jó ügy iránti szilárd akarat és buzgalom, 
az illedelem és a' jó rend vezéreljék tanácskozá-
sainkat. Ez pedig nem fog hiányzani, ha az e lő-
fordulandó tárgyak megvitatásánál, a' nagy 
conferentia által megalapított szabályokhoz s z o -
rosan fogjuk tartani magunkat, a' mi annál ohajt-
hatóbb, minél szükségesebb, hogy conferentiáink 
egyszersmind a1 parlamentaris eljárásnak mint-
e g y iskolái legyenek, — a* mire nem kevés köz -
lünk a' szükség. 

Végezetre , hála az égnek! hogy választottja, 
s zere tve tisztelt püspökünk felszólítása által, 
Nógrádban is kitüzetett a' papi egylet zászlója! 
irjuk rá jelszavunkat, testvéri szeretet nyomán: 
„Minden igaz ügyben , mindnyájan testvéreink 
mindegyikeért; testvérünk mindegyike, mindnyá-
junkért!" Ezért pedig kezeskedjék papi szavunk, 
papi becsületünk — az idő jelenetei komolyan in-
tenek — máskép aligha boldogulunk. Mondám. 

A* tanácskozás alá vett tárgyak közöl e' kö-
- vetkezőket nevezetesebbeknek tartjuk: 

1 ) A* tervben levő új agendanak, vagyis hi-

vataloskodó pap kézi -könyvének kiadását i l lető-
l e g vitatott: Az eddig használt agendákra t e -
kintve, mi módosítással vagy hozzá-adással s z e r -
kesztessék az ujonan kiadandó ? 

2 ) Mi teendő , midőn a' siketnémák kora '3 
szüleik kívánsága igény l i , ;Jiogy az úrvacsorájá-
hoz bocsáttassanak? 

3 ) A' felbomlott házassági béke he lyre -á l l í -
tásánál, ha a' tiszta papi eljárás sikeretlen, m e n y -
nyiben számolhat a' pap világi hatalom segédke -
zeire ? 

4 ) Lehet -e reményünk és mi úton, hogy már 
valahára, egy , protestantismus szellemével m e g -
e g y e z ő egyházi rendszernek behozatala k i e s z -
közöltessék? 

5 ) Az isteni tiszteletnek az éneklés 's azzal 
összekapcsolt orgonálás kiegészítő részét t evén , 
méltó, hogy a* conferentia tagjai erre is fordítsák 
figyelmöket 's ezt érdem szerint érintsék a* nagy 
conferentia, ez pedig esperesség gyűlése előtt. 

6 ) Lehet -e iskola-tanító esperességi t i szt -
v ise lő? 

7 ) Az absensek ellen kikeltünk, 's ezt, szomorú 
szükség esetére, jövendőben még inkább teendjük. 

1. 

I r o <1 a 1 o m : 

Kollár János egyházi alkalmi 
beszédei az áhítatos nemzetiség 

előmozdítására. Budán 1814. 
Folyó évi 1845. Lipcsén megjelenni szokott 

„Jahrbűcher fúr Schlawisehe Literatur Kunst 
und Wissenschafti( első kötetének 32- ik lapján 
találtatik azon könyv felett következő értekezés, dr. 
J. P. Jordán a' lipcsei egyetemnek professorától. 

„Kollár a' szláv literalura 's nemzetiség k i -
fejlődésére nézve különös hatással bír. Pályatérét 
nyitá mint költő. „ S l a w y Dcera" volt munkálkodó 
nemtöjének első nagy szüleménye. Világos *s 
szilárd beszéd, lelkesítés s mindent magában f o g -
laló igazi szláv szeretet tündöklik ezen köl te-
ménynek különösen a' harmadik teljes kiadásában, 
melly az összes szlávoktól szerfeletti l e lkesedés -
sel fogadtatott. — Másrészről fellengö hason-
latai annyira nyugtaianiták szláv ellenségeinek 
benseit , hogy általok a' túlzott szláv - irány 
hősének hirdettetett ki. Kollár költő — költő 
egész lé lekből , — de költeménye nem szédeleg 
a' zabolátlan képzelem regényes mezején , — 
költeményének a' szláv nemzetiségben szilárd 
alapja v a n ; 's azért is a' megihlett dalnok e g y -
szersmind átlátó régiség búvára, saját népfaja d a -
lainak szorgalmas gyűjtője; valamint életteljes 
utazás-leiré. Kollár népszerű költő. Valamint 
Homér 's Pindar fényes idejében: ugyszinte öt 
is, a' koszorúzott költőt, fedi a' főpap tisztes p a -
lástja; valamint Bóján és Lumír, mindkét m é l t ó -
ságot egybe-kapcso lván , áll előttünk; v a g y a ' 
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mint báró Villani illy czimü könyvében: „Leier 
und Schwert" felöle mond: nagy, mint a'szlávok 
népe, nagy mint az est árnyéka, nincs helye a1 

sírban. 
Ezen nemzeti jósló összekapcsolata főpapi 

méltóságával , előttünk levő egyházi beszédek 
gyűjteményéből világlik ki. Minden joggal mond-
hatja a' szerkesztő élőbeszédében: „ h o g y ö e g y -
házában az általános vallási hiányokat iparkodott 
h e l y - és szívbeli szükségeivel a' reábizottaknak 
összekapcsolni: mivel mostani időben kötelessége 
a' papnak, midőn neki legnagyobb befolyása van 
egyházára, annak tagjait lehető tökéletességre 
vinni; 's hogy ez csak a' népszerű uton, a' nem-
zeti szellem felébresztése által végbevihetö, igen 
világos. 

Az előttünk levő kötet 57 egyházi beszédet 
foglai magában, mellyek a' legkülönbözőbb tár-
gyakról szólnak, p. o, 1, Az igazi fe lv i lágoso-
dásnak je lessége. 2. Vallásosság és nemzetiség, 
mint testvérek. A' v i lágon , mond a' szónok, 
minden dolgok viszonos összeköttetésben állanak, 
az erények 's hibák egy ik a' másika nélkül nem 
létezhettek.5 ugy a' nemzetiség és a' vallásosság 
is, mellyek egyike emberi, — földnek szülemé-
nye , — másika pedig isteni, mennyhez tartozó; 
— azért is csak azon áhítatosság szíves 's va ló -
di, a' melly népszerű; csak azon nemzetiség I s -
tennek tetsző 's igaz i , a" melly áhítatos. Hogy 
testvérek, abból kitűnik: mivel mindkettőnek 
e g y eredetök van, mindkettő e g y Istennek 
ajándéka, e g y mennyei atyának magzati; mind-
kettő csak a nemesb szívekben alapúi m e g ; 
mind a' kettő ébreszti egymást kölcsönösen; 
mindkettő fe l séges erények kútfeje; 's v é g -
tére mindkettőnek e g y közös czéluk v a g y o n , 
t. i. az embernek erkölcsi tökéletessége ( l e g j e -
lesb 2 9 lap.). A' papok mindenütt a' nép oszlopai 
és támaszai voltak, legdrágább kincseinek őrzői, 
nyelvmivelöi; azért is a' hitszónok akkor Ioghasz-
nosabban b e s z é l , a' mikor népszerüleg beszél, 
azaz, a' nép szelleméből, a1 nép szellemében és 
a' nép szelleméhez. 3. Műveltség. 4. Jobb i g a z -
ságtalanságot szenvedni , mint elkövetni. 5. 
Fontos az új éneklő könyvnek üdvözlete. 7. P i l -
lanat az égnek csillagaira. 8 . Népszerűség és köz-
szellem. 9 Hogyan viseljük magunkat azok iránt, 
a' kik csakugyan mi hozzánk (szláv evang. f e l e -
kezethez) tartoznak, de tőlünk elválnak? Többek 
közt ezen szavak is találtatnak itten: Semmi okot 
és alkalmat ne adjunk arra, hanem azon legyünk, 
hogy nemzetünk, szomszédjaival együtt, egyenlő 
műveltségi fokra emelkedjék; egyházunkba min-
dé* lehető erények behozassanak, minden hiányok, 
gyarlóságok és bűnök távoztassanak el — főké-
pen a' szolgai alattvalóság é s alázatosság, 's an-
nak helyében az emberi méltóságnak érzete és 
szabadság szeretete ápoltassák; minden babonasá-
g o t , iszakodást, 's főképen a' nevelési ügynek 's 

iskolába való járásnak elhanyagoltatását egészen < 
ki kell irtanunk. 10 . Nagy városok nagy bűnök. 
1 1 . Különös jótékonyság közös emberi szeretet-
tel nem ellenkezik. Itten vizsgáltatik a' pozso-
nyi szláv társulatban levő ifjúság azon nemes 
tette, melly szerint a' pesti árvíz által szerencsét-
lenségbe esett szláv testvéreinek, két sajkán é l e -
lemszereket 's más ajándékokat bekülde 's m é g i s 
azért szerteszét ócsároltatott. Kitűnők 12. Haza-
szeretet kir. neve napján. 13. A' józan szabadság 
dicsérete, 15 . Jézus mint nemzetének barátja. 
17 . Örökké-valóság. 18. Vallásnak, hitet lenség-
nek kútforrásai. 19. Minek vigasztalhatjuk m a -
gunkat azon gondolatnál, hogy nemzetünk vallási 
tekintetben olly sok felekezetekre van oszolva. 
20 . Vendégszeretet. 2 4 . Virágok, vallás tükrében^ 
tekintve. 25 . Szláv nemzetből származó k e r e s z -
tyén hit védelmezői. Tartatott 1 8 4 1 . a' keresz -
tyén Európa tatárok járma alóli kiszabadulásá-
nak 6 0 0 évi jubilaeum alkalmával Hvezdohorszky 
(most Sternberg) Jaroslav mongolok ellen; Zrí -
nyi é s Szobieszky törökök ellen. 27 . Nekünk is 
van okunk a' könyvsajtó feltalálásának öröm-
ünnepét ünnepelni ( 1 8 4 0 . eszt.) . 28 . A ' k e r e s -
k e d é s , vallási és erkölcsi szempontból tekintve. 
29 . A z evang. felekezet lelkipásztorainak és e löl-
járóinak nemcsak nyelvvel és szóval, de tollal és 
irománynyal is a' vallást dicsőítni és a* népet o k -
tatni kell. 30 . Szent Pál apostol, mint nemzetünk-
nek első apostola (Péter "Pál napján). 3 1 . N e m -
zeti egyetértésre való intés. 3 2 . Aratás ünnepe, 
mint legörvendetesb 's legdicsöbb nemzetünkre 
nézve. 33 . Isten népek végzeteiben. 2 4 . Szent 
István 1 - s ő magyar király koronájának legszebb 
gyöngye i (Sz . István napján). 36 . Istennek ereje 
gyógyí tó vizekben. (Fördőből való v i s sza jöve te -
lekor) . 37 . Nemzeti gyűlölség mint keresztéynte-
len. 40 . Vasárnap. 41. Pillanat az ev. hitnek honára 
(Szászhonba való utazás után). 42 . A' temetőnek 
látogatása. — Továbbá következnek reformatioi 
's iskolai beszédek. 44 . Husz János a' reformatio 
elődjének leirása. 4 6 . Nemzetünk részvétele a' 
reformatioban átalában, különösen pedig annak 
terjesztésében Magyarhonban, 50 . Hálás v i s s z a -
emlékezés azon férfiakra, kik anyanyelvünkbeni 
áhítatos énekek szerkesztése által honunkban v a l -
lás tekintetében érdemet nyertek. 52 . Joh. Amos 
Komenszky érdeme iskolai 's nevelési ügyben. 
57 . Szózat báró Prónay Sándor néhai magyar 
honi evang. egyház 's iskolák főfelügyelőjének 
sírja felett, 'sa't. 

Ezen rövid megvizsgálás szolgáljon figyel-
meztetésül az előttünk levő könyvnek nagy tar-
talmára. 

K a i - é s b e l f ö l d i t u d ó s í t á s o k : 
További tudósítások a' dissldens-

katliotikusokról. A' schweidnitzi egyház 
apr. 1 4 - é n tartott gyűlésében 50-néltöbb új t a g -



gal szaporult. A' városhatóság határozatánál 
fogva három éven át a ' közpénztárból évenként 
200 tallér fog adatni az új egyház szükségeire. 
— Grossglogauban maj. 2-án tartá Ronge az el-
ső istenliszteletet. — Lüben apr. 6 - á n alakult 
egyházzá 22 taggal. — Laubanban maj. l - j é n 
voit az első gyűlés, 11-én pedig pünköstkor az 
egyház csakugyan életbe-lépett. — Sodowban 
maj. 18-kán volt a' második gyűlés, még pedig, 
nem levén más hely, egy hegyen szabad ég alatt. 
Wieczorek beszéde anyagát Urunk hegyi predi-
kátziójából vevé. A' gyűlést Jublinitz (hol más 
alkalommal zsidó adott gyűlésre teremet), Glinitz, 
Jawornitz lakosai közöl többen látogaták meg, 
mint sodowiak közöl. Wieczorek kapitány csa-
ládostul kilépett a' r. kath. egyházból, példáját 
12 személy követve. — Waldenburgban szinte 
egyház alakult 's a' boroszlóihoz csatlakozott. 
Mindjárt elejénte 40 személyből állott. Az első 
istentiszteletkor igen sok cseh volt jelen. — Rei-
ehenbachban 100-nál több személy jelenté ma-
gát. — Steinauban választmány állt össze új egy-
házalapítás végett. — Lahnben apr. 2 7 - é n volt 
az első alakító gyűlés a' magistratus gyüléstere-
mében; mintegy 90 személy volt jelen 's közölök 
30 írt alá. — Új egyházak alakuló-félben vannak 0. 
m. Friedeberg-, Marklissa-, Liebenthal-, Tarno-
witz-, Neisseben. — Löwenbergben maj. 10-én 
új egyház alakult. — Freistadtban Ronge május 
6-kán prédikált. — Briegben maj. 26-kára a' 
városi gyűlésterembe volt gyűlés hirdetve, mire 
okot a' vegyes-házasságok megáldásának megta-
gadása adott.—Neusetzben Ronge az ottani temp-
lomban 4 0 0 0 ember előtt prédikált. Az egyház 
csak 40 tagot számlál. — Raneicezben a' káplán 
olly sajátságosan ünnepié a' pünkösti ünnepeket, 
hogy az egyház tagjai maj. 13-kán 30-ról 7 5 - r e 
szaporodtak. — Striegauban maj. l - j é n új egy-
ház állt össze, valamint Wohlau- és Plessben, 
ezen utóbbi helyen már april végével. — Görlitz-
ben a' városképviselök gyűlése a1 dissidens-kath. 
egyháznak 10 évig évenként 40 tallért rendelt. 
— A1 sziléziai dissidens-kath. papok nem sokára 
literariai tárgyakról tanácskozni szándékoznak. — 
Graudenz-, Nackel-, Schubin- és Pezlichnóban 
szinte új egyházak. Nackelben april 30-án, Pez-
lichnóban maj. l - j én Czersky tartott istentisztele-
tet. — Thornban a' városképviselök az ottani 
egyház gyámolítására 600 tallért rendeltek. Pün-
köstkor az istentiszteletet, miután előbb Czerski 
tartott egyet, a' thorni egyháznak szánt pap, Szad-
kowitz, istenészet-tanító vállalá magára. Maj. 
26-kán a* thorni sz. Maria-templom admini-
stratora, Bernhardt A., mise végeztével nyilvá-
nosan elvált a ' r. kath. egyháztól 's a' templom 
kulcsait a' város elöljáróinak küldé. Vele az egy-
ház elöljárók egyike szinte elhagyta a' r. kath. 
egyházat. Bernhardt 1840—1842- ig vicapius 
volt a' danzigi Brigitta-egyháznál (A. K. Z.). 

W a n z l g . E ' városban a' dissidens-kath. 
egyház 4 — 5 0 0 tagra szaporodott. Keletkezése 
történetében semmi különös. L. r. kath. pap szó-
székről hatalmasan dörögvén az új egyház ellen, 
a' rendőrség szükségesnek találá az, új egyház 
délután tartandott második gyűlését illetőleg meg-
előző intézkedéseket tenni, mellyek fölöslegesek-
nek csakugyan nem mutatkoztak, mert nemcsak 
népcsoport fenyegetőzve gyűlt össze a' sz. lélek-
templom előtt , hanem magában a' templomban 
is sok ellenző volt, kik belépti jegyeket szerez-
tek magoknak. De midőn ezek zenebonáskodni 
kezdettek a' rendőrség által kintasíttattak. Maj. 
13-án az első istentiszteletet Rudolph és Dowiat 
segédkedése mellett Czerski tartá mintegy 2000 
ember jelenlétében. Az istentisztelet énekléssel 
kezdődött, melly alatt Czerski két segédével 
's egy miseszolgával oltár elébe lépett. A' mi-
se bévezetö része 's egy énekvers eléneklése 
után Czerski szószékre lépett de mielőtt prédi-
kálni kezdene, Rudolph és Dowiat oltár elől itt is 
kihirdeték elszakadásukat a' r. kath. egyháztól, 
mit Czerski predikátziója válta fel. Mise után 
ugyanaz kedélyes beszédet tarta oltártól a* gyü-
lekezethez, előkészítésül az úrasztalához. — Maj. 
9 - é n utolsó alakító gyűlés volt a' sz. lélektemp-
lomban. A'föntebb nevezett két pap Danzig, Ma-
rienburg és Stargard egyházak meghívását elfo-
gadván, pünköstkor az istentiszteletet már ök 
végzék. Orgonista és egyházfi már ki vannak 
szemelve. — Máj 25-én nyilvánosan kihirdet-
tetett, hogy az istentisztelet ezután minden v a -
sárnap a' szent lélektemplomban fog tartatni (A. 
K. Z.). 

A p r é s á g a k . Meklenburg-Schwerin né -
pessége mult egyházi évben 510,273 lelket tön's 
1843 irányában 5,746 lélekkel szaporodott meg. 
Köztők volt 506,1191uth., 173 ref., 661 r. kath., 
3320 zsidó. A' szerencsétlen esetek által megha-
lálozott 276 egyén közt 78 öngyilkos volt, 1 3 -
mal kevesebb, mint 1843-ban. Köztök 41 fela-
kasztá, 7 fejbe-lövé magát, 19 vizbe fúlt, 7 tor -
kát metszé meg 'stb. (A. K. Z.). 

B e l f ö l d . 
O k t a t ó - v á l a s z t á s D e b r e e z e n b e i i . 

A' debreczeni helv. hitvallású egyház lelkes elöl-
járói, már ezelőtt négy évvel, alapot mutatónak, 
miből a' debreczeni ref. főiskolában egy új tanítói 
szék — t. i. az első évi jogtani oktatói — felál-
líttathassák. A' tiszántúli főtiszt, egyházkerület 
örömmel ragadá meg az alkalmat, melly a' végett 
kinálkozék , hogy a' debreczeni ref. főiskolában 
a' jogi tudományok minél szélesb körben tanít-
tathassanak. Illy czélból a' jelen egyházkerületi 
gyűlés alkalmával, folyó óvi october 5-dik nap-
ján, az első évi jogtani oktatói székre, a' főisko-
lának egyik jeles volt növendéke, köz- és váltó-
jogi ügyvéd Búzás Pál választatott el , 's hogy 
ezen választás szerencsés, kezeskedik arról azon 



szép tapasztalás, mellyet aT főiskolai elöljáróság, 
a' fent irt ifjúnak, — mig a z , iskolai növendék 
vala — minden tekintetben kitünö tudományos 
előmeneteléről szerzett : — tapasztalás, mellyet a' 
megnevezett egyénnek mind megyei, mind táblai 
széles gyakorlatairól szóló kedvező bizonyítvá-
nyok támogatnak. Hiszszük, hogy a1 bennünket 
gazdag reményekre feljogosító ifjú, azon szép 
állomásra, hová öt bizodalom híjjá meg, nem ké-
send magát felajánlani. 

Iskolai alapítvány, §zilas-bal-
l iáson. A.-dabasi Halász Katalin k. a., szilás-
balhási volt közbirtokosnö — halálában is követ-
kezetes levén jótékony életével — számos, ma-
gánosokat illető hagyományain kivül, a' helybeli 
helv. hitv. egyház iskolájára 200 pgö ftot ha-
gyo t t , mellynek kamatából szegényebb-sorsu, 
szorgalmas tanulók tanítás-díjuk lesz fizetendő. 
A' megboldogult, testvére volt a' mezőföldi egy-
házmegye segédgondnokának, tek. dabasi Halász 
Sámuel urnák, kinek évenként a' fennevezett 
egyházban 10 gyermek köszöni taníttatását. — 
Több illy nemes-szivü testvér! 's nálunk is létre-
jövend az annyira üdvös szabad-iskolázás. 

B i c s k e i . 
Figyelmeztetés a' főbb iskolák 

oktató ihoz . Ki protestáns főbb iskoláink j e -
len anyagi állásával ismeretes : bizonyosan tudni 
fogja , mikép azok egyik jövedelem-forrása , az 
úgynevezett supplicatio, évekről évekre silányúl, 
's vékonyabban ereszti egykor gazdagon áradozott 
áldásait a* segedelmet szomjazó helyekre. E' tény 
több lehető okai mellőzésével, csak arra kívánja 
e' sorok írója az illető főbb iskolák igazgatóságait 
— orvoslás-ohajtólag — figyelmeztetni, mikép a' 
supplicatiók végzésére kiküldött növendékeik egy 
része — tisztelet a' kivételeknek — nem ugy jár 
el a' rábizottakban's nem ugy viseli magát, hogy 
akár maga, akár az általa képviselt iskola iránt, 
azoknál, kikkel találkozik, vonzalmat, 's hivatásá-
nak minél kedvezőbb sikert teremthessen 5 söt 
némellyike a' buzgóság filléreit egyenesen e r -
kölcstelenül fecsérli el. Hétről hétre időznek ezek 
sokszor, kivált olly egyházakban, mellyek isko-
láiban a' felsőbb tudományok taníttatása mellett, 
nagyobb tanulók vannak, 's ezek nyakán élős-
ködve, hála fejében ezeket saját, már megszokott 
szenvedélyeikbe, millyenek: kártya, dorbézolás, 
éjszakázás, korcsmázás 'stb. hűségesen begya-
korolják, 's azonkívül, hogy őket rendes foglala-
tosságaiktól elvonják, beléjök az ezeket roszaló 
iskolai felsöség-iránti engedetlenséget 's ellenha-
tást csepegtetnek. — Nem rég volt ese t , hogy 
olly helyen , hol superintendens, egyház-kerü-
leti jegyző 's esperes, mint lelkészek szolgálnak, 
's az egyház kormányát országos-hírü férfi veze -
ti ; olly helyen, mellynek nagyszámú müveitekkel 
bíró közönsége mindig örömest járúl a' vallásos 

és tanító-intézetek segedelméré: a1 predikálásra 
köteleztetett supplicans maga helyett (risum tenea-
tis !} inasát ajánlotta; — 's mit gondoljunk, hogy 
tehetendett ö kisebb egyházaknál ? — Uraim! főbb 
iskolákbeli igazgató urak! ollyanokat, kik talán 
már az iskolai életben is megbélyegzék magukat, 
segedelemszedésre tartózkodjatok küldeni; ők az 
iskolától *s tőletek távol , magukat teljesen f ü g -
getleneknek érezve, még inkább kihágnak; becs -
telenítik intézetüket, *s a' jótéteményre-kész le l -
keket magoktól elfordítják. De ne küldjetek oly-
lyanokat i s , kik vagy predikálási ügyetlenség 
vagy más ok miatt hivatásukat betölteni nem ké -
pesek; bennök semmit nem nyertek, de veszt 
általok a' segedelem-kérők összes ügye. n. 

Egyszerit vélemény K. J . pesti 
ev. tót pap egyházi beszédeiről. Mi-
kép hatott legyen a' Hungaricus Anonymus e g y -
házi 's iskolai főfelügyelőhöz, K. J. egyházi b e -
szédei iránt intézett, sürgető kérdése minden 
igazán lelkes 's hü honpolgár szivére, azt leírni 
valamint képes sem volnék, ugy fölösleges is 
volna. — Csak általánosan szólt ugyan, — mi még 
a ' czélba-vett e g y é n , kárhoztató törekvésé-
nek megbizonyítására nem elegendő: mindaz-
által ki ne borzadott volna vissza, már csak azon 
gondolattól is, hogy K. J., ki szinte e' drága hon 
magzata, egyházi, nyilvánosan elmondott, beszé-
dei által, mellyek már ki is nyomattak, t ö rvény , 
szabadság, — ugy tehát nemzeti életünk ellen á s -
kálódnék. — Nyomos 's életünkkel szorosan e g y -
beszött kérdés a' H. A. kérdése; —- de nyomo-
sabb még azon kérdés - vájjon kit kellene már 
bezáratni, Qia igaz a' H. A. állítása) ? — Én azt 
gondolnám, hogy csak az bűnhődjék, az zárattas-
sék be , a' ki vételt, mert a' vallás azt mondja: 
„hogy minden lélek engedelmeskedjék a' felső-
ségnek." — Egyébiránt kérem a' sürgető kérdés 
t. szerzőjét, több hü honpolgárok nevében, ne 
késnék sokáig, legalább egynehány, a' fenemlí-
tett papi egyén beszédeiből kivont, törvény 's 
nemzeti alkotmányunk szivébe bevágó világos 
szóbeli adatokkal föllépni, különben, ha ezt nem 
teendi,nem tudom, lesz-e sükere buzgalmának. 

D i k á j o s z . 

Heckenast Gusztáv könyvárosnál Pesten, váczi-
utcza 15. sz. a. és minden magyar- és erdély-
országi könyvkereskedésekben, rendkívüli l e -
szállított áron, kapható : 

Marton J. Lexicon trilingue latino-hungarico-
germanicum. 

nagy 8-adré t , 2 erös kötet. 6 pft helyett csak 
2 ft 12 kr. p.p. 

Marton J. Deutsch-Ungarisch-Lateinisches, 
Lexicon. 

nagy 8 - a d r é t , 2 erös kötet. 6 pft helyett csak 
2 ft 12 kr. p. p. 



PROTESTÁNS 

GYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
43. szám. Negyedik évi folyamat. Oct. 26 . 1845. 

E g y e n l ő értelemmel legyetek ti köztetek. Kevélyen ne ér s tek magatok felől , hanem az a lazalossághoz 
szabjátok maga okat . Ne legyetek b ö l c a e k , csak magatok értelme szer int ! 

Rom. XII : 1 6 . 

TARTALOM: Az apostolok utódai 's anyaszentegyház tekintélye 
protestáns szempontból tekintve. P á p a t á j i J á n o s . — Le -
het -e iskola-tanító esperesség i h iva ta lnok? N ó g r á d b ó l 
t ö b b e n . — „Többnek" a' .békési ev. ág hitv. egyházme-
gye közgyűlése felett. H o r v á t h S á m u e 1 . — C o m m e n t á r 
a' békési ev. ág. hitv. egyházmegye közgyűléséről szóló 
c z i k k h e z , egy kis adalékkal. D e l h i . — T a n í t ó i gyűlés a' 
solti re f . egyházmegyében. B ö s z ö r m é n y i M i h á l y . — 
Erdély i ev . ref. egyh. közgyűlés . S z i l á g y i S á n d o r . — 
Könyvbirálat : Egyházi Beszédek , Második kötet. Kiadja Tö-
rök Pál 'stb. — Külföldi vegyes közlemények. 

Az apostolok utódai^ 's anyas'/ent-
egyliáz tekintélye protestáns szem-

pontból tekintve. 
Hajdan egy derék oktatóm a' philosophiában, 

gyakran szokta ez vagy amaz, a' felelésre felhí-
vott tanítványát ekképen figyeltetni: Distingvat 
Domine! És igen bölcsen ; mert valóban egy kis 
distinctio sokszor sokat lehet arra nézve, hogy sem 
másokat következetlenséggel ne vádoljunk, sem 
magunk következetlenséggel meg ne rovattassunk. 

Lehetnek-e, az apostoloknak utódaik? én 
azt hiszem és vallom, hogy mivel apostol ösz-
szesen csak tizenkettő volt e' világon Mát. 10: 
1 , 2. és a* miért ők előállíttattak, azt telje-
sen bevégezték: tiilajdonképeni utódaik nincse-
nek 'e nem is lehetnek az apostoloknak. Ha-
nem — mivel az apostolokban kétféle sajátsá-
gok voltanak; t. i. rendszerintiek, mint: tanítás, 
keresztelés, úri sz. vacsora-kiszolgáltatás, e g y -
házi felügyelés, — és rendkívüliek, mint Krisz-
tus közvetlen látása, közvetlen Krisztustóli hiva-
tás az apostolságra, általa közvetlen oktattatás, 
közvetlen vele-társalkodás, 's ugyan csak általa 
közvetlen a'tanításra kiküldetés (honnét épen az 
apostoli név eredete is,) valamint amaz első pünköst 
napján szentlélekkel rendkívüli megteljesedés 's 
így a' hirdetett tudomány igazságainak csodaté-
telek által is bebizonyíthatása; mivel, mondom, az 
apostolokban ezen kétféle 's egymástól végetlenül 
különböző sajátságok voltak meg, ha ezeket ugy, 
a' mint kell, méltó figyelembe vesszük vagy, is-
kolailag szólván, distingváljuk: igenis, akkor az 
elsőbb tekintetben, hiszszük és valljuk, hogy az 
apostoloknak voltak, vannak és lesznek időről 
időre utódaik, még pedig szintúgy a' görög és 
protestáns, mint a' róm. kath. anyaszentegyház 

ban. Söt többet mondok: hiszszük és valljuk, hogy 
illyen értelemben, még magának a1 Megváltónak is 
utódaik az evangyéliomnakmindazon hirdetői, v a -
lakik ezt eredeti tisztaságában, ugy a' mint Jézus 
és kiválasztott apostolai előadták 's az egy bibliá-
ban írva hagyták — hiszik, vallják és tanítják. De 
már a' második tekintetben ezt, magunknaki vét-
kes hízelgés nélkül, épen nem mondhatnók; mert 
az apostoli utódsággali dicsekedésre csak annak 
lehelne teljes joga , ki csodákat tehetne 's más 
egyéb rendkívüli apóst, sajátságokkal ékeskednék. 

Hogy hát az apostoli nagy névvel játszani ne 
láttassunk: legtanácsosabb nekünk, mai evangyé-
Iiom hirdetőinek, csak az első ker. ekklézsiák 
episcopusait, presbytereit, vagy lelkipásztorait 
tartani eldödeinknek, minthogy a' szent apostolok 
magok után csak ilíyeneket tettek és koránsem 
más apostolokat, mit az isteni kinyilatkozás és en-
nek hirdetőire nézve tett égi rendelet ezen sora 
is eléggé nyilvánít: Isten küldé fiát Jézust, Jé-
zus küldé az apostolokat Ján. 18: 20., az aposto-
lok küldék az első ker. ekklézsiabeli rendes taní-
tókat a' presbytereket, vagy pásztorokat, püspö-
köket, ezek ismét az apostoloktól általvett mód 
szerint, ne felejtsük el, együtt a1 gyülekezettel kül— 
dőlték, vagy kibocsátották , meghatalmazták 's 
fölszentelték időről időre utódaikat. És ennyi tisz-
tesség mai lelkipásztoroknak (nem az apostoloktól 
t. i. egyenesen; mert az apostolság rendkívüli 
hivatal volt , tartozott csak a' ker. ekklézsia föl-
állításának idejére, hanem) az ezektől tet tpresby-
terekkel köthetni magukat össze 's ezeknek le-
hetni hív utódaiknak — elég is, legalább — prot. 
lelkipásztorok ennél többet nem igényelnek. 

A' mi pedig azon kérdést nézi: Igaz-e, hogy a 
tanító anyaszentegyház hit dolgában isteni1s csal-
hatatlan tekintélyig el bír? erre ismét hittanaink 
szerint csak különbségtétellel felelhetünk leghe-
lyesebben. De mielőtt a' dologra térnénk: jó lesz 
előre is megjegyeznünk, hogy noha tulajdonké-
pen szólván, csalhatallansággalcpak egyedül ma-
ga bír a1 mindentúdó Isten: de még is igénylik 
ezt maguknak a' róm. kath. anyaszentegyház t a -
nítói is, 's mivel a'protestánsok ebben velők egyet 
nem értenek őket azért következetlenség bü-

43 



nével terhelik. Szükség 's kötelesség , hogy 
magunkat tisztítsuk, 's ezen kérdéses nagy 
ügybeni vétségünkről számoljunk. Isten ments 
meg! hogy a' róm. kath.anyaszentegyház legmé-
lyebben tisztelt föpásztorainak egész testületétől 
csak legkisebbet is , mivel bír 's birhat, akár a' 
szellemiekben, akár az anyagiakban, jól ismervén 
erötelenségünket, eltagadni akarjunk. Ez volna 
igazán nagy következetlenség, vagy magyaro-
sabban kimondva, ostobaság, sőt vétség! De kü-
lönböztessük meg, uraim! a' dolgot. 

Valamint az első századokban a' kath. ekklé-
zsia, bárha némelly mellesleg valókban, még ez is, 
magán hordozta az emberi gyarlóság 's hibázha-
tóság némi homályos árnyékocskáit; de azért hü 
maradván az evangyéliom igazságaiban, megma-
radt csalhatatlannak: ugy hiszszük és valljuk, hogyl 
a1 mai anyaszentegyházak és azoknak tanítóik 
is, még pedig nemcsak a' fő- , hanem az alsóbb— 
rendűek is, hit dolgában csalhatatlanok lehetnek, 
ha az evangyéliom lelkétől, mint a' csalhatatlan 
Isten mindörökké megmaradandó beszédétől, á t-
hatva, magukat minden gondolataikban, czéljaik-
ban, intézkedéseikben, beszédeikben és cseleke-
deteikben csak egyedül ez által, mint nem hibáz-
ható zsinórmérték által, engedik teljes életökben 
vezéreltetni; ha ezt olly híven megőrzik, hogy 
ebből sem semmit el nem vesznek, sem hozzá 
nem toldanak; ha ezt olly igazán magyarázzák 's 
hallgatóikkal olly tisztán közlik, a' mint ezt Isten 
nékiek a' maga képviselője az okosság, a' lelkir 
Ösmeret és az ö sz. lelke által tudniok adta, szó-
val, ha mindazokat megtarlják, valamellyek v e -
lök a1 szentírásban, az Isten egyedül csalhatatlan 
beszédében közöltetnek, mint a' mellyben t. i. elő-
adott természetfölötti kinyilatkozásban ama ter-
mészeti és sz. Pál apostol szerint Rom. 1: 19, 
20 .— 2: 14, 15. a' pogányokkal is közös isteni 
kinyilatkozás, olly teljesen kipótoltatik, megerő-
síttetik,'s hogy ugy szóljak, sanctionáltalik, hogy 
abból nem szükség elvenni, vagy hozzáadni még 
csak egy fél joltát is. 

Ezzel a' kikötéssel hát, hiszszük és valljuk, 
hogy csalhatatlan az anyaszentegyház, csalhatat-
lanok annak tanítói is. Miért hát még is a' vád 
ellenünk? — Talán van a' dolognak még egy re j -
télyesebb oldala is? Igen is, és ez nem más,mint 
a ' distinctionak második ága. Hogyha t. i. elle-
nébe annak, mit csak most mondánk, valamelly 
anyaszentegyház tanítói, elhajolva csak egy ha j -
szálnyira is az evangyéliom szellemétől — az abba 
befoglalt csalhatatlan igazságoktól, a ' csalhatat-
lanságot ugy igényelnék vagy tulajdonítanák ma-
guknak, mint valami személyes sajátságot, vagy 
kiváltságot, utódság szerint által- meg általterjed-
hetöt: már ekkor boesánat tőlük! a'lelkiösmeret 
és a' mindennapi tapasztalat ellenére velők kezet 
nem foghatnánk. A' minthogy nem is menteget-
ném én magunkat tovább a' következetlenség 

vádja alól, hanem ha volnának illyen értelem-
ben vett csalhatatlanságot igénylök: azokat egész 
becsülettel 's tisztelettel utasítanám sajátmaguk-
hoz, hogy kérdezzék ki lelkiösmeretöket, - u ta-
sítanám az anyaszentegyháznak összegyülekezett 
föpásztoraihoz, ezeknek híres és népes gyűlése-
ikhez: találjanak akár magukban, akár ezekben, 
a' szó teljes értelmében csalhatatlanságot. 

De, hogy újra itt is következetleneknek ne 
bélyegeztessünk: tárjuk fel a' történetek évköny-
veit, 's halljuk! mit bizonyítnak ezek is. Nemde 
nyilvános tévelygéseket,egymással homlok-egye-
nesti ellenkezéseket tüntetnek-e elénkbe? bizo-
nyítván fön hangon, hogy az emberek csak em-
berek; hibáknak, tévelygéseknek kitett lények, 
ha papok i s , ha a' dicsőség legfölsöbb polczán 
ragyognakis, elannyira, hogy a'mit sokszor egyik 
igazságnak, csalhatatlan hitágazatnak vall, a' m á -
sik tévelygésnek, hamis tudománynak hirdet. Igy 
történt ez III. Miklóssal, igy XXII. Jánossal, és 
más főpapok főpapjaival. III. Miklós és más né-
hány pápák is hitágazatnak vallották, hogy sz. 
Ferenez czélja 's hitszabályai szerint le kell min-
den világi birtokról mondani és csak általános sze-
génységben kell a' hívek egyedüli alamizsnálko-
dásából élni a' nevéről nevezett szerzeteseknek: 
azonban X X I I , mások szerint XXIII. János, a1 

Franciscanusoknak mind ezen hitszabályát, mind 
azt az értelmét is, hogy Krisztus és apostolai l e -
mondtak volna minden világi tulajdonok bírásáról, 
kárhoztatta, tévelygőnek, veszélyesnek, és a' 
kath. hittel ellenkezőnek hirdette. Ismét ez ellen 
állították mások, hogy a' mit egyszer a' pápa hitre 
vagy erkölcsre tartozókban meghatározott, azt 
utódja meg nem másíthatja. Erre viszont felelt 
János helyett , és értelmét 's tettét mentette egy 
föbibornok, ki utána XII. Benedek név alatt ugyan 
csak pápává lett. Nem igaz, hogy a' mit egyik 
pápa végzett, azt a' másik elronthassa. Cum — 
úgymond— exemplis constet, quodillud, quod 
circa fülem et móres male determinatum ed, per 
unum papam aut Coneilium, potesl per alium per-
specta melius veritate corrigi et emendari, et ideo 
non esse mirum, si Dominus Joannes diligenü de-
liberatione cum multis peritis in theologia et utro-
que iure liabita, revocavit, quae male dixerat do-
minus Nicolaus. Előhozza ezt Elias da Paine is, 
de ant. eccl. Disc. Diss. 5. Ezeket 's ezekhez ha -
sonlókat tudva, nem mondta kétség kivül magát 
egy gyűlés is még, habár oecumenicum lett l é -
gyen is, csalhatatlannak. A'tridenti már csak elég 
nagy és nevezetes volt, de még sem olvashatni 
felőle, hogy valamellyik végzetét csalhatatlannak 
írta volna. 

Minthogy pedig mind e' mellett is vannak a' 
róm. kath. anyaszentegyház tisztelt tanítói közöl, 
kik maguknak a' hit 's erkölcs dolgában csalha-
latlanságot, isteni tekintélyt igényelnek, 's elönkbe 
szent Írásból vett okokkal állanak: illő őket mél -



káftyolíli, okaikra figyelni. Arról, mondanak, 
hogy az apostolok utódaik a,y népeknek mindenkor 
;s mindenütt élő Krisztusnak, ugyanazon egy iste-
ni "s üdvözítő tanítását hiány és tévedés nélkül 
adhassák, gondoskodik maga az Úr, 's mondja: 
íme! én veletek vagyok minden nap, világ vége-
zeleig. Igen jól van : imádandó az isteni kegye-
lem és jóság, melly a' ker. vallás b izgó hirde-
tőinek erötelenségét, magasztos czéluknak, a' 
szentségnek minél inkább megközelíthetésére 
nézvést megsegíteni örök időkig atyáskodik. Oh ! 
de vigyázzanak a' tanítók, hogy ebbeni bíztokban 
a ' segedelem mellé kötött feltételekről valaha el 
ne felejtkezzenek. Ez a' beszéd — ez az igéret: 
Veletek leszek, mulhatlan föltétezi, hogy a' dolog 
súlya, az igaz tudománynak hirdetése, magukon 
fekszik leginkább a' tanítókon, magoknak kellvén 
gondolkodni, vizsgálódni, a' tévelygésektől őriz-
kedni, izzadni, fáradni, Jézus pedig azután csak 
megsegíti őket. A' segedelem feltétezi, hogy a' 
tanítókban van valami, a' mielösegíttethetik. Ügy 
v a n : előbb magukban kell lenni jóravaló hajla-
moknak, készségeknek; mert ha ezek nincsenek: 
ugy nincs mit elősegíteni 's a' Krisztus Ígéreté-
hez sem támaszkodhatni. 

Úgyde kérdem most már: V a n - e , a ' r ó m . 
kath. anyaszentegyház mélyen tisztelt tanítói kö-
zöl, ki állítaná, hogy soha nem voltak idők, 
mellyekben készségnélküli, babonás tanítók let-
tek volna az anyaszentegyház kebe lében ,— 
hogy soha nem voltak tanítók, kik rendeltetésűk, 
hivatásuk természetétől eltávoztak volna, inkább 
idegen dolgokban foglalkozván, mint Jézus üdvö-
zítő tudománya, az evangyéliom hirdetésében? 
Ha van — jussanak eszébe annak , hevenyé-
ben, a' traditiók özönei, a' legendák tanai, a' 
sok csodatevő képek, ereklyék 's utóbbi hitága-
zatok — 's vallja meg igazán: é r t -e czélt ezek-
ben Jézus Ígérete? Áll hát , a' mit mondok, 
hogy Jézus Ígérete nem föltétlen fabsolu t ) . 
' s ha ez áll: akkor állni kell annak i s , hogy 
az ember, mint ember, valamint eleitől fogva, 
ugy ma is nem teljesítvén a teljesítendöket, 
a ' miknél, mint föltételeknél fogva reménylhet-
né az isteni segedelmet, — hibázhataílansággal 
's csalhatatlansággal a 'Jézus idézett Ígérete mel-
lett épen nem dicsekedhetik. Elannyira nem pe-
dig, hogy nemcsak Ígérete, de még imája sem 
használ, — még az sem segít, ha a' feltételeket nem 
teljesítjük. Tudjuk, mikép Péterért imádkozott, 
hogy el ne fogyjon hite, 's még is elfogyott, meg-
tagadván öt háromszor, még pedig átkozódás és 
esküvéssel, mivelhogy Jézus intésének ellenére, 
magát kísértetbe vitte. Igy ha a' tanítók, mint a' 
setét időkben történt, Jézus tudományától eltá-
voznak, segedelmére nem számithatnak, —de nern 
azért, mintha Jézus hagyta volna el őket: hanem, 
mert ök hagyták el Jézust. A' tanítók eshetnek 
sok tévelygésbe, mint estek is tagadhatatla-

nul; de azért Jézus ígérete megmarad igazságban 
és szentségben. 'S az ollyan esetekben, midőn 
valaki az Istentől adatott malasztokkal illendően 
's hűségesen nem él : az Isten, ki az emberek 
szabadságán eröszakot tenni nem szokott, ugy 
viseli magát, mint sz. Pál szavai szerint viselte 
okosságukra nem hallgató, és így az Isten termé-
szeti kinyilalkozásától eltávozó pogányokra néz-
ve. Rom. 1: 21 — 24. 

De menjünk tovább: van még más is, mi a' 
papi csalhatatlanság hitelesítéseül felhozatik elle-
nünk, t. i. a ' minden igazságra bevezérlő szent lé-
lekről tett ígérete Urunknak. Ján. 1 4 , 1 6 , 1 7 , 2 6 . 
Itt először is jegyezzük meg, hogy a' szentlélek 
az igazságot mindig magával az emberrel talál-
tatja ki: erre pedig az ember csak vizsgálódások, 
többszöri botlások és tevedések által juthat el. A' 
történetrajzok bizonyítják, hogy a' szentlélek, 
melly az anyaszentegyházzal mindig vele volt, 
még is az embereket az igazságra csak a' tévely-
géseknek egy darabig az ekldezsiábani megen-
gedése után vezérlette el, mint történt ez például 
a' reformationál fogva is. De e' mellett, má-
sodszor jegyezzük meg azt is, hogy a' szentlé-
lekről tett igéret helyes értelemben szintúgy illik 
a1 görögökre — protestánsokra, mint a' rom. 
katholikusokra, 's hogy az a' tiszta evagyéliom-
nál fogva nemcsak a' tanítóknak, hanem min-
den egyéb keresztyéneknek is igértetett 's adatik. 
Söt harmadszor jegyezzük meg azt is, hanem jól 
megjegyezzük, hogy a* szentlélek segedelme 
csak az erkölcsi jóban lehető növekedésre, öreg -
bedésre ígértetik 's adatik, nem pedig a' hibázha-
tatlanságra vagy csalhatatlanságra. Igenis, mint 
erre példákul szolgálhatnak magok a ' sz.apostolok, 
íme! halljuk csak! ezeknek Jézus közvetlen adta 
a' szentlelket, reájuk lehelvén Ján. 20; 22., és 
még sem tetettek csalhatatlanokká — azaz, min-
den balvéleményektöl megtisztultakká — elfogu-
latlanokká. Lám, Péter még ezután is azt vélte, 
hogy Kristusnak nem kellene szenvednie 's meg-
halnia, — mi Jézus előtt olly tetemes hibának te t -
szett, hogy ezért öt Sátánnak mondaná. Mikor 
égbe fölmenne , akkor is ezt kérdik tőle az 
apostolok : Uram ! avvagy nem ez időben 
épited-e meg az izrael országát ? Csel. 1 : 
6. a' mi eléggé igazolja, hogy még ekkor is 
voltak bennök zsidó balvélemények. Melly ebbeli 
tévelygő véleményektöli megs/.abadíttathatásukra 
nézve Jézus a1 bő szentlelket ígéri meg nekiek. 
Csel. 1: 8. Ján. 16: 12, 13., a meliyet vévén, 
meg is világosodlak azokban, a1 miket azelőtt 
vagy nem, vagy hibásan értetlek: de azért saját 
okosságuk 's eszök használhatásától még sem til-
tattak el, mint ezt zsinatukban eléggé be is bizo-
nyították. Melly zsinat előtt kevéssel, még P é -
ternek is látás állal kellett arra vezéreltetnie 's 
ezen látásból vett okoskodásnál fogvást arról 
meggyőződnie, hogy a1 pogányokat is be kell az 



ekklézsiába venni Csel. 10: 11., holott pedig már 
ezelőtt pünköstkor is vett szentlelket. 

Mindezekből kitűnő, mikép a' balvélemények 
még a' szentlélek vételével is megállhatnak, 's 
ha voltak az apostolokban zsidó balvélemények, 
még sokkal inkább hihető, hogy voltak 's lehet-
nek tévelygések a' Kristust közvetlen nem hall-
gató későbbi tanítókban is, és így a' hit dolgában 
isteni 's csalhatatlan tekintélylyel, föltétlen, teljes-
séggel nem bírnak. De ugyan hogy is bírnának? 
A1 korinthusiakról mondja szent Pál l .Kor 3: 16, 
hogy azok Istennek temploma, hogy bennök a' 
szentlélek lakozik elannyira, hogy köztök még 
a' közrendből is sokan volnának pneumatikusok, 
szentiélek által buzdíttattak és még is mennyi hi-
bát, mennyi tévelygést hány szemökre! Vétkesíti 
prédikátoraikat, hogy a' nevökröl neveztetett f e -
lekezeteknek fejeikbe vetik föl magukat, hololt a' 
lelkitanítók vannak az ekklézsiáért — ök szol-
g á k , kik a 'híveknek tartoznak kiszolgáltatni a' 
szellemi éleményt. A' lelkitanítók az ekklézsiáéi, 
az ekklézsia a' Krisztusé, Kristus az Istené. T é -
velygés hát a1 korinlhusiakhan vélni, hogy Pál, 
Péter, Apollos az ekklézsíának fejei. Nem em-
lítvén a' vérelleni törvénykezést — hitágazat-
beli tévelygés a1 bálvonyozás, mellyet nyilván 
szemökre hány az apostol. íme! kikben a' szent-
lélek lakik is, mennyi a' hiba, mennyi a' tévely-
gés!! Hát a' későbbi ivadékról ugyan mit mond-
hatni ekkor? — De Istenre bizván itt az Ítéletet, 
berekesztem már hibázhatott feleleteimet, ezzel a' 
szíves ohajtattal: Vajha híven sáfárkodván a' tőle 
vett talentumokkal, tennők mindnyájan részünkről 
a* teendőket! vajha hallgatnék a' bennünk mun-
kálódó szentlélek sugallatát! vajha távolítnánk el 
magunktól minden hibát 's tévelygést! vajha elhin-
nök sziveinkben, hogy csak az igazság, az igaz-
ság magasztalhatja fel a' halandót!!! 

P á p a t á j i J á n o s . 

Iidiet-e Iskola-tanító esperességi 
hivatalnok ? 

A* Prot. Egyh. és Isk. Lap 37-dik száma, a' 
békési ev. ág. hitv. egyházmegyei közgyűlésen 
előfordult tárgyak nyomán, azon kérdést vitatja: 
„Lehet-e iskola-tanító esperességi hivatalnok?" 
— Ezen kérdést mi is fenálló egyházi állomá-
nyunkba nagyon bevágónak találjuk 's erre, v a -
lamint Békésből többen, ugy mi is, határozottan, 
nem-mel felelünk. Ezt pedig tesszük, nem az is-
kola-tanítók gőgétöli félelemből — hiszen mi a' 
gőgöt bármi köntösben, ha egészen meg nem 
rögzött, a' keresztyéni szelídség és szerénység 
példájával útba igazítandónak véljük, vagy pedig 
fokozatához képest, azt majd ignoráljuk, majd meg-
vetjük, majd megdorgáljuk's ha máskép nem lehet, 
az ellen „DreiSchritt vom Leibe!" jelszavunkkal 
óvjuk magunkat. Azért az esp. hivatalnokok vá-

lasztásánál, valamint hogy a1 gőgös pap , de r e -
gula praetereáltatik: ugy a'gőgös tanító is prae-
terealtathatnék. Nem is a1 szeretetlenség vezet 
minket iskola-tanítóknak az esper. hívatalokbóli 
kirekesztésére; hiszen ö k , (azonkívül, hogy 
atyánkfiai az Úrban,) segédtársaink az egyház 
mezején, 's Ők készítik elő a' gyermekeket, hogy 
ezek az egyház népéhez csatoltatván, az általunki 
népnevelésben sikerrel vehessenek részt. Nem, 
nem!— mi szerény, az idővel haladó, hivatalukat 
híven teljesítő, körükön túl nem vágó iskola-la-
nitóinkat szeretjük, becsüljük. Miért nem akarjuk 
hát, hogy ők is esperességi hivatalnokok lehes-
senek? Azért : 

a ) Mert mi minden abnormitásnak ellenségei 
vagyunk. Ugyanis a' papok, elöljárók levén, az 
iskola-tanítók pedig azoknak alárendelteik : nem 
abnormitás-e, hogy az alárendelt egyén, elöljárója 
feletti tisztviselő legyen ? 

b) Mert az egyház érdekében fekszik, hogy 
tisztviselői az intelligensebb felekezetből válasz-
tassanak : már pedig arról kérdés sem lehet, hogy 
az intelligentiát mellyik részen keressük nagyobb 
potentiában ? 

c) Mert ez ugrás lenne, melly a' hivatalok és 
dignitások fokait megsemmisítené Tudjuk mi, 
hogy megyei kisebb tisztviselőkből excellencziás 
urak, közvitézekböl tábornagyok lettek és lehet-
nek: de az okosság-parancsolta előléptetés ulján, 
—'s így az iskola-tanítóból is lehet esp. hivatalnok, 
ha t i. alkalmatosnak találtatott, hogy tanítóból 
pnp lehessen 's papságra jutván, ha ismét annyira 
megnyerte a' közbizodalmat, hogy az esperesség 
tisztviselői közé soroztassék, — mire ugyan nem 
hiányzanak a' példák. 

Ezeknek következtében, mi azon indítványt, 
hogy iskola-tanító, mintegy salto mortale utján, 
esp. hivatalnok lehessen, zavart eszmék szüle-
ményének tartjuk; a' minthogy ez nem is egyéb, 
mint természeti renddel ellentétben álló filiusante 
pafrem; egy ominosus hysteron proteron. Azért 
mi sajnáljuk, hogy elö-állhat valaki egy olly indít-
ványnyal, melly hiú reményeket támaszthat — 
reményeket, mellyek valósítását a ' maga előjo-
gaiból már is sokban megfosztott papság soha 
meg nem engedheti. Üdvezeljük békési rokon-
szenvü testvéreinket, 's velek egyetértve, pá r -
toljuk a1 vásárhelyi óvást. 

N ó g r á d b ó l t ö b b e n . 

Többnek a' békési ev. ág. hitv. egy-
házmegye közgyűlése felett. 
Átfutván e' czikket, annak szívem mélyéből 

örültem, a' mennyiből abban nemcsak ébredezés-
nek, hanem az illetők részéről, komoly férfias 
fellépésnek nyomaira is találtam, mi által némileg 
valósulva láttam a ' vásárhelyi indítvány taglalá-
sában felhozott ezen szavaimat: „Az egyházak, 



papjaikkal együtt, legyenek hű örei az apostoli-
szellemű rendszernek" 'stb. így illik, uraim! 
mert ha mi magunk nem leendünk tényezői ön-
boldogságunknak: Ur Isten ! vájjon ki könyörül-
jön akkor mi rajtunk ? — Isten? Úgyde ö is esz-
közök által szokott segíteni rajtunk, mellyek leg-
több esetben önmagunk vagyunk, legalább azokká 
kellene lennünk. Segíts tehát, szoktuk mondani, 
magadon, és majd az Isten is segít rajtad. íme 
Máté ev. 25, első verseiben szép példát találunk 
erre, a* vőlegény elébe indult 10 szűzről szőlő 
hasonlatosságban, mellyben világosan elöadatik 
az, hogy csak öt lőn közölök nyertes, azok t.i., a' 
kik olajjal ellátva indultak a1 vőlegény elébe. A' 
mi lámpásunkból se fogyjon ki tehát soha az olaj, 
ha azt akarjuk, hogy józan czélok felé sikerrel 
haladhassunk. De hogy a' dologhoz közelebbről 
fogjak, szeretem és nagyrabecsülöin a1 jogbitorlás 
ellen tett férfias föllépést; mert ha már a' polgári 
társaságban is kemény büntetéssel járó ténynek 
tekintetik a'jogbitorlás: mennyivel szigorúbb meg-
rovást érdemel az olly testület körében, mellynek 
keresztyénszerü felvilágosodás és tiszta erkölcsi-
ség levén egyedüli rugója , természetesképen az 
erkölcstelenséget még annyira sem szenvedheti szó 
nélkül körében. És ez intésül szolgáljon mindnyá-
junknak, hogy a' mit most csak többen, azt jö-
vendőben, ha a' szükség ugy kívánná, mindnyá-
jan tegyük; mert ha mindnyájan el nem látandjuk 
olajjal magunkat; akkor majd velünk is az fog 
történni, a' mi az öt bolond szűzzel történt. El -
hagy a vőlegény bennünket, és akkor aztán té-
pelődhetünk. Századok-szentesítette szokás az, 
melly szerint esperességi hivatalokhoz honunkban 
az egyháziak részéről mindig csak papok alkal-
maztatnak , és én ezt nagyon helyesnek is talá-
lom; mert,- hogy a* már múltkor idézett okokat 
elhallgassam, mellyek elég mázsásak, és mely-
lyekböl eléggé kiviláglik ezen latin arany sza-
bálynak becsben tartása: Quidquid agis *s a* t.: 
áll és kell is annak a ' méltányosság tekintetéből 
állnia, hogy a' ki tovább tanult, többet költött, 
többet próbált, Isten 's világ előtt is mindenkor 
többet követelhet az, mint, teszem, az ollyan, a' 
ki alighogy átlépte a' felsőbb osztály küszöbét, 
már is közhivatalnokká lesz, és még akkor sem 
igyekszik kellőleg kiképezni magát. (Itt nem 
egyes jeles egyénekről, a' kiknek teljes tisztelet, 
hanem a' többségről szólok.) Azonban mikor 
mondottunk mi le a' lelki-pásztorságról, melly az 
egyházi kormányt természetesen magával hor-
dozza , hogy helyeinkbe amúgy ex abrupto má-
sokat bárki is surrogálhatna ? nemde nem lelké-
szek vagyunk-e, mint ezelőtt is voltunk és elő-
deink is voltanak? Nemde nem az apostolok utó-
dai és követői vagyunk-e , Máté 28: 19. Márk. 
16: 15.? És mellyik apostol hagyta a' ker. egy -
ház kormányzását kicsikarni kezei közöl? Avvagy 
nem ide czéloznak-e e ' sz. helyek : Ap. 20: 17. 

28. Fii. 1: 1. Tit. 1: 5. Ap. 6: 2. 3 ? De, hogy 
még ennél is jobban megközelítsem a' dolgot, 
nemde nem szégyenlenének-e maguk a' tanítók 
is, őket épen sehogy sem illető hivatalt vállalni 
magukra? Hát illik-e a' lóra idegen szerszám, 
ha még olly szép is különben ? Nemde nem azt 
mondjuk-e felöle?: Mi haszna, nem a 'gazdája 
tulajdona, csak kölcsön kérte 's a ' t . — Ennyi 
a* jogbitorlásról és az arra vonatkozó rovó czikk 
helyesléséről általában. Átmegyek az alkalmaz-
tatásra. És itt különösen kérdem: Nyomja-e azon 
terhes vád a1 békési ev. tánítói kart, melly szerint 
ö esperességi, jegyzői hivatalt nyilván követelt 
magának? Őszintén megvallom, én ezt szájából 
a' mezőberényi esperességi gyűlésen nem hallot-
tam. Ö hát egészen ártatlanul sodortatott X. úr 
felszólalása által ezen örvénybe, kinek, mint em-
bernek , tévednie szinte szabad. Tisztelet hát és 
becsület a1 békési ev. tanítói karnak, a' mennyi-
ből ö e' személyes követeléstől M.-Berényben 
szűzen megóvta magát! még egyszer mondom, 
tisztelet, becsület neki, annyival is inkább, mivel-
hogy már ő a' két lelkes körlelkész t. Brozman 
Dániel és t. Zajaez Dániel urak férfias közre-
munkálásának következtében, tanítói egyletet is 
létesített körében, a' mi nélkül mi, rovogató pa -
pok , a' történt felszólalás daczára is, szűkölkö-
dünk még. (Éljen a'tanítói kar, és ismét mondom: 
sokáig él jen! íme ez is ébredezés, sőt még ennél 
is több, úgymint férfias fellépés.) Úgyde tán 
Szarvason lépett föl e ' t á rgyban , a* mint hogy 
arra az utat X. úr már jóformán megegyengeté 
neki azelőtt? E' felöl semmi bizonyosat sem 
szólhatok; mert Szarvasra nem mehettem : azon-
ban az esperességi jegyzőkönyv sem érkezett 
hozzánk azóta. Hanem, posito, sed non coneesso, 
hogy a'dolog csakugyan ugy történt: akkor értso 
magáról a' tanítói kar az általában felebb elöso-
roltakat, és tudja meg azokon kivül egy igényte-
len papi közlegény karczoló pennájából, ki az 
igaz ügy mellett mindenkor és mindenki előtt 
nyiltan felszólalni egyik legszentebb kötelessé-
gének ismeri, még azt is, hogy a' tanító, mint 
minden más közhivatalnok is, csak körében, azaz, 
mint tanító tüntetheti ki igazán magát. Lehetsz 
hát, barátom! esperességi jegyző, espeies vagy, 
ha ugy tetszik, táblabíró is a' megyénél: de ha 
hivatásodnak nem felelsz meg kellőleg: az neked, 
hidd e l , mind semmit sem fog használni. Téged 
azért, ha okot szolgáltatsz rá, csak ugy elmoz-
dítnak hivatalodtól , mintha e1 czímecskéknek 
egyikével sem bírtál volna ; melly esetben sokkal 
nagyobb az gyalázat rád nézve, mintha soha sem 
czímezteted vala czifrán magadat. Ellenben ha te 
helyedet tisztességesen betöltöd, mit a ' józan ész, 
keresztyénség, és felsőbb egyh. redelet papoddal, 
egyházatyáiddal, és általában az egyház tagjaivali 
viszonyaid tárgyában szívedre köt, becsületesen 
teljesíted: akkor, bárha egyébként, mint Dioge-



nes, csak hordóban laknál is, teljes tisztelettel áll 
meg, Nagy Sándor módjára, elölted ön-papod, 's 
bénned nemcsak derék keresztyén tanítót, hanem 
lelkes házi-barátot is szeret szemlélni, kivel 
ollykor némelly titkait bizodalmasan közeiheti, 
örömeit "s fájdalmait fesz nélkül megoszthatja; 
sőt ha egyszer nem, másszor ariyagi javadat is 
teljes szívből munkálni kész. A' jó hírnév pedig, 
melly jobb az drága kenetnél, gyors kocsijába ül-
tet, és falukat, városokat, nem egyszer országo-
kat is bejárat sima uton veled, — olly annyira, 
hogy a' hol életedben sohasem voltál, és hová tán 
önlábaidon sohasem menendesz: ott is ismernek 
és tisztelnek már. Többet ér ezen körödből merí-
tett vigasztalás, édes Atyámfia! a' csillámboglár-
nál. Azért is ugy papok, mint tanítók, tartsuk 
meg Pál apostolnak e' jeles szavait Csel. 5: 26.: 
Ne legyünk hiu dicsőség-kívánók, egymásnak 
ingerlői, egymásra irigykedők 1 Isten mivelünk! 

I Io r vá th S á m u e l , 
tót-komlósi evang. lelkész. 

Coiiiiiieiifár a9 békési ev. ág' liltv. 
egyházmegye közgyűléséről *»zó!ó 

ezlkkliez , — egy kis adalékkal. 
A' Prot. Egyh. és I. Lap 37. számában meg-

jelent egy, e 'czímü czikk: , ,A 'békési ev. ág. 
hitv. egyházmegyeközgyüléséröl valami'4, melly-
re nekem is valamit megjegyezni engedjenek e1 

Lapok. 
Az érintett czikk első sorai a' prot. egyház-

nak rendetlenségéből eredő nyavalyáját akarván 
orvosolni, felhíják az esperesek-, felügyelők- és 
superintendenseknek, mint az egyház kormány-
zóinak, nagyobb munkásságát és erélyességét a' 
jkellö rend behozására. Ebből foly ki azután a' czikk 
sava, t. i. az esperességi jegyzöséget, 's így ne-
<cessario esperesi hivatalt is követelő békési ev. 
iskolalanítók visszarezzentése, vagy letorkolása. 
A' czél nemes, az irány nem rosz, mellyel a' czikk 
írói „'Többen64, tollát társaságban, nagyobb erő-
vel kiindultak, mint hajdan a' keresztes hadak a' 
szent ügy kivívásáért. A' „Többen" urak azon-
ban, fájdalom! ugy járnak, mint Don Quixotte a' 
szélmalommal. Ott, hol szentjog-bitorlót — a' 
millyenre fegyvereiket fenik V - képzelnek: 
találandnak csendes, békés, minden föfogait t isz-
telő 's bánlani sem merő embertársakat; mert 
még eddig, tudtommal legalább, a' békési evang. 
áskola-tanítók semmiféle jegyzői, esperesi 'stb 
hivatalokat nem követeltek, de nem is kértek. 
De hát honnan e' villám-szórás ? Elmondom 

i "öviden. 
A szarvasi, jun. 24-kén tarlóit, esperességi 

közgyűlésen, a' már M.-Berényben , nem tudom 
ki által, megpendített azon indítványnak, misze-
rint az esperességi aljegyz<öségre alkalmaztassa-
nak az iskola-tanítók i s , fitjába állván a' vásár-

helyi óvás, *s a' laníátöat e' hivatal Viselésére: 
nem képeseknek és ügyetleneknek állítván, min-
den esperességi hivataltól eltarlí&tatni javasolta^, 
melly indítvány a 'midőn egyrészről czáfolókra,. 
másrészről pedig viszhangra talált' volna, 's a ' ' 
tanítók, mint csakugyan* ügyetlenek^ képteieneky 
nagy rész által kikiáltattak volnál a-sentenliá-
jokat fájdalom és szégyen*közt hallgat^ némelly 
jelen volt iskola-tanítók* közöl végre felállt; alul-
írott, 's megmutatván a' méltatlanság-ejtette lelke 
sebeit, kérte az esperesség azon szónokait, kik 
a' tanítók ellen debaítiroztak: szólnának kímé-
letesben az úgyis kevés- jóban, elég roszban? 
részesülő szegény tanítókról ! ne üssék épen a'" 
hivatalra a' képtelenség és együgyűség czímerétt' 
jól tudva, hogy a' lelki képesség semmi rendhez*-
sincs kötve, hanem az ipar és szorgalom hajléké 
ban lakik; kérte, legyenek jobb szívvel a' t an í -
tók iránt, 's ne kárhoztassák őket a' butaság rab-' 
igájára, tudván, hogy arra még az Isten sem kár^ 
hoztat senkit, hanem tehetséget ad kinekkinek *á' 
kiképzésre. — És, uraim! hinc illa fulmina ! itt a* 
botránykő, ebben fekszik az esperességi hívata-» 
lok követelése, — ez azon nagy merény, mellyet 
nem is a' tanítók, hanem csak az alulírott maga 
követett el. De hiába , Ádám apánk vétkezett 's 
mi is bűnösök vagyunk; én szóltam 's rajtatok is, 
hivatal-társaim! fekszik az átok súlya. Én azon-
ban nem mentegetem magam, sem nem búvok a' 
sorompó mögé: itt állok, „Többen44 uraim! a1 

csatatéren, hol felveszem a1 keztyüt , ' s bár a* 
jegyzöséget most sem követelem, nem is kérem: 
állításaik ellenében még is elmondom • 

ÍJ Hogy az iskola-tanító igen is lehet espe-
rességi jegyző. A' czikk irói elismerik ugyan, 
hogy mint minden protestáns, ugy az iskola-taní 
tó is lehetne jegyző elvben, de tettleg nem lehet. 
Miért? mert a' jegyzöség gradus ad parnassum 
levén, a' tanító az esperesi és püspöki hivatalt is 
követelhetné, mellyre de praesenti joga nincs. 
De ugyan, mikor és hol volt joga valamelly j e g y -
zőnek a'nagyobb hivatalokat követelnie? Avvagy 
nem kellett-e azokat egyedül a' közbizodalomtól 
várnia? és nincs-e példa épen egyházmegyénk-
ben, hogy a' midőn abban több évekig világi úr 
vivé a' tollat, soha világi esperes nem volt, sem 
hivatalt semmi világi nem is követele? 'S miért 
épen a1 tanítóktól tartani, hogy az égalité-t hoz-
nák be a ' jegyzöséggel ? Hogy egyházmegyénk-
ben és tán másnlt sem volt eddig iskolatanító esp. 
jegyző, nem elegendő ok arra , hogy ezután se 
lehessen; mert hiszen hivatal- és birtok-képesség 
sem volt azelőtt s most, hála Istennek! van ho -
nunkban. Az idő, és haladó kor, melly egyedül 
az üdvös reform által szülhet nagyszerüket, sza -
bad 's nem megkötött erőt igényel: oldjuk fel 
hát a' tanítók kezeit is, — 's haladni fognak a ' 
korral. , ,A' papság, mondják a' „Többen" urak, 
a" jog szentségét amúgy jobbra, balra kiméletle-



nül döngette, mert az esperességi 'stb. jogokat, 
az esperesség hozzá-járulása és beleegyezése 
nélkül osztogatni nem lehet, 's mihelyt valamelly 
egyház észre-veszi , hogy a' gyűlés lényeges 
változásokat akar a' rendszerbe szőni, a' nélkül, 
hogy ez iránt szinte felszólítva lett volna az 
egész testület: akkor nemcsak joga, hanem kö-
telessége is óvást tennie." Itt a' papságra for -
dulnak mérges fulánkjaikkal a' czikk-irók, mint 
a ' kik mertek lényeges változásokat hozni akarni 
a1 rendszerbe, az egyházak tudtán kivül. Enge-
delmet kérek, ez ügyet tudták, vagy legalább 
tudhatták már az egyházak a* szarvasi gyűlésen, 
a" mint az a' vásárhelyi óvásból is kitetszik; azért 
a ' papokra — mért vád nem való. De kérdés, ha 
vájjon a' jegyző-választás lényeges változás-e a' 
rendszerben? Jegyző eddig is volt kettő, most is 
annyi leendett vala; jegyző azelőtt is volt nem-
pap, 's most is az leendett vala. Hol itt a' lénye-
ges változás a' rendszerben, és az entia non ne -
cessaria multiplicálása ? „ D e mi, t. i. a' „Többen" 
urak, nemcsak a' fenálló rendszernél fogva akar-
nók az esperességi hivataloktól eltartóztatni a' 
tanítót: hanem még azért is, mert igen-igen k e -
vés, a' ki az esperességi gyűlés pennáját becsü-
letesen és megelégedésig tudná vinni; mert ehez 
sem annyi tudománya, sem annyi ügyessége és 
kiképzettsége nincsen, a' mennyi kell és mulhat-
lanuí kívántatik." 

E', mint látszik, legerősebb ok helyeit, jobb 
lett volna egyenesen kimondani: mi a' tanítót el 
akarjuk tartóztatni az esper. jegyzöségtöl azért, 
mert nem szeretjük öt velünk ülve a'zöld asztal-
nál látni. Igen-igen kevés, ki a' tollat tudná be-
csületesen vinni; de hát hány jegyző kell az e s -
perességnél ? kevésből egyet tán csak lehet v á -
lasztani? , ,A' tanítónak sem tudománya, sem 
ügyessége." Nem tudom, általános vagy szak-
tudományt értenek-e itt a' „Többen" urak. Ha 
általánost és ollyat nem találnak a' tanítóknál: 
szomorú sors érte hazánkat, mellyben a' tanítás 
ollyanokra bizatik, kik mitsem tudván, mitsem ta-
níthatnak; ha szaktudományt, u.m. jegyzöséget, 
ugy azt nemcsak a' tanítóknál, de még a' papok-
nál sem találja fel theoriában; mert biz azt semmi 
külföldi egyetemben meg nem tanulják: de tanul-
ják a' gyakorlatból, mire a' tanítónak is van t e -
hetsége. Hogy pedig kevés olly tanító van, ki az 
esperességi gyűlés tollát becsületesen tudná vinni: 
azt szinte nem az egyházaknak, a1 mint azt „Töb-
ben" uraimék akarnák, kell felróni hibául, hanem 
őnekik maguknak 's elvrokoniknak, kik a' tanítók 
elöl minden kiképzési mezőt el akarnak zárni. Sza-
bad tért, uraim! szabad mezőt nyissanak a' taní-
tóknak is, hogy munkálhassanak, a' közügyekbe 
befolyjanak és szellemi erejöket kifejtsék, és l e -
end nem igen-igen kevés, de igen-igen sok, ki 
a1 jegyzöséget becsületesen viendi. A' „Többen" 
urak, mint látszik, ez ügynek kivitelénél a* su-

perintendentiától is tartanak, melly ezt minden 
esperességek daczára is aligha fogná megerősí-
teni. Uraim! ez ismét gyanúsítgatás. Mikor élt a' 
superintendentia a' hatalmas veto-joggal ? és mi-
kor állt és állhatott útjába a' minden esperesség-
ben elfogadott és kimondott közvéleménynek? 
Oh! ö bizonyosan soha sem követeié az orosz 
subordinátiót! Aztán nem látom szükségesnek, 
hogy az esperesség által jegyzőnek választott t a -
nító, azzá plaise a' superintendentia által kenessék 
fel, a' mint arra sem most a' pap-jegyzőnél, sem 
azelőtt a' világinál szükség nem volt; mert ez 
az esperességi rendszer lényegébe épen nem 
vág. Ha tehát erősebb okokkal nem támogatják a ' 
„Többen" urak philippicájokat: ugy én csak-
ugyan meg nem győződöm a' tételről, és újra azt 
mondom , hogy iskola-tanító igen is lehet esp. 
jegyző. Sőt 

2) Hogy tanácsos és szükséges, nem mondom 
esperességi hivatalokra, hanem egyedül aC jegyző-
ségre emelni a* tanítókat. Ezt ugyan a' „Többen" 
urak kereken tagadják, 's azt mondják, nem ta-
nácsos, nem is kell a' tanító jegyzőnek. Miért ? 
azért , mert a' praestantissimus rector urakban 
annyi a* gőg, a'pöífeszkedés, hogy attól az egész-
séges magyar gyomor szinte csömört kap. 
„Többen" uraim! kérem, ha valamit bizonyítani 
akarnak, bizonyítsák azt okkal és nem személyes-
kedéssel: mert ez vajmi gyenge és nemtelen! 
fegyver! melly vág ugyan,jde Hagyreactiót szül, 
mellyben mind a' két fél \Érztk, 's a' köz-ügy 
legtöbbet szenved. — Én ugyan hasonló fegyver-
rel vissza-vágni nem aka |ok, bár ha azt a' sok 
arrogantiával 's még töb*b epével írott czikkök-
ból könnyen felragadhatnám: vazt azonban elis-
merem, hogy a* praestantissimus urakban, ha a* 
méltatlanság terhe alatti ferijajdulást gögnek, 
— a' szűk vagy semmi jo|ainiak megadása, vagy 
tágítása utáni esdést pöffiiszkedésnek lehet 
mondani: annyi a' gőg és pöffelzkedés, hogy attóí 
a' „Többen" uraim gyomra is megcsömörlik; de 
ép azért nem kell a 'darázs-fészekbe nyúlni, azaz, 
nem kell a' sebeket felszakasztani, hanem gyó-
gyítsuk inkább! Hogy pedig a' rector űr, ha e s -
perességi jegyzőnek választatnék, papját , mint 
naturalis inspectorát, göge nyilával agyon-szúr-
ná: ezt csak ollyan mondhatja, kinek kevés b i -
zodalma van önmagához. Aztán, uraim l önök 
positivitást az egyházban, rendet, rendszert kiál-
tanak, 's azt jól teszik; de ne mutassanak olly 
nagy, dologbai avatatlanságot! Önök előre félnek 
a' tanító jegyzőségétöl: holott az világszerti po-
sitivitás és rend, hogy a* jegyző a' határzatoktól 
— ne latum quidem unguein — eltérjen, hogy 
ö csak a1 mondottakat alakítsa, mi felett még egy 
egész testület 's így az esperesség is ellenőrkö-
dik; mitől félnek hát? „Többen" uraim! kérem 
az emberség szent jogaira, ne legyenek olly rög-
tönzők az ítéletben! ne jellemezzék tényt-elözöleg 



az embert, 's a' szegény tanítót fekete színekkel; 
mert ez bizony önöknek nem jól esnék, h a v a -
laki becsületöket méltatlanul megtámadná, 's még 
emberi méltóságukból is kivetkőztetni akarná. 
Suum cuique, uraim! Ne tagadják azt meg a' ta-
nítótól, mit ö, mint ember, mint világ polgára, és 
az egyház egyik szükséges tagja, igényel: de azt 
se kívánják tőle , hogy mindig csak humillimus 
servus maradjon! Azért , újra mondom, taná-
csos és szükséges a' tanítóknak, akkor i s , 
midőn azt nem követelik , munkássági tért 
nyitni, V mint illyenre, az esper. jegyzöségre 
is emelni. És ha ez meglesz, még azért nem lesz 
status in statu, — egy jegyző nem status; 's ha ezt 
az egyházak, mellyekhez a' papok is tartoznak, 
akarandják: a1 választás nem leend sine me de 
me, - hanem, mint egy testnek tagjai, egy üd-
vös czél felé munkálandnak, egymást támogatva 
és szeretve, a' lelkészek a' tanítókkal, 's meg-
szün a ' jog-fé l tékenység, meg az annak nélkü-
lezéséböl fakadó fájdalom ! D e l h i . 

Tanítói gyűlés a9 soltt ref. egyház-
megyében 

Folyó évi september 30-dikán jöttek ösz-
sze a' solti egyházvidéki iskola-tanítók k. k . -
Fülepszállásán a1 kisded egylet bölcsője kö-
rül , annak jövőjéről gondoskodandók ; a1 csak 
féléves kisdednek ápoló karokra levén szüksége, 
hogy a1 legszebb pályán, a' legszentebb ügy é r -
dekében tántorgás nélkül haladhasson. Minden-
korra választott világi föelnökünk (!) más ügyei 
miatt meg nem jelenhetvén, közbizalommal u jo-
nan választott al-elnök tiszt. U. I. úr indítványá-
ra , egyszersmind az egyleti szabályok értelmében 
helybeli lelkész tiszt. P. J. úr kéretett meg papi 
főelnökül, kik az ügy iránt ismert lelkesedéssel 
foglalván el elnöki széköket, a'jelenvolt ügytár-
sak érzetét, 's az egylet boldogító czélját, e' p á -
lyán mind elméleti, mind gyakorlati gazdag is-
mereteikkel rokonosítván; kimutaták egyletünk 
munkássági terét , ügyes tapintattal ajánlván a' 
czélhoz vezető 's lehető legszerübb eszközök 
használatát, a' nélkül, hogy a' szembe-szökö vé-
leményekrostálás előtt hangzottak volna el. Miután 
az egylet anyagi szükségeinek fedezésére előre 
aláír t , 's nagyobb-részben lefizetett 80 ezüst ft. 
kezelésére pénztárnok a'határozatok rendszere-
sítésére jegyző, a' tüstént megszerzendő czélsze-
rü könyvek tárnoka három évre elválasztattak, 
és a' rendes tagok által ajánlott több papi és vi-
lági ügybarátok választott tagokul (a1 jegyző által 
mindeniknek tudomásul adatni határoztalván) fel-
kérettek; — addig i s , mig az egylet anyagi 
ereje engedendi a'jelesb munkák julalmazhatását: 
ajánltatott a' tisztelt tagoknak ezen tételről, — 
mik azon lépcsők a' nevelésben, mellyeken halad-
va, a' fi-, mind af leány-gyermekek cz áljaiknak 

leginkább megfelelhetnek — egy értekezés készí-
tése, melly a' jövő tavaszszal Dömsödre rendel-
tetett egyleti gyűlés előtt legalább egy pár héttel 
tisz. al-elnök úrhoz, a' szerző nevét rejtő jeligés 
levéllel mellékelve beadandó. Több indítványok 
is voltak, de életre-hozataluk a' jövő gyűlés mü-
ve leend. Kár, hogy némelly rendes tagok az ügy 
iránt olly közönbösök, 's elmaradásuk okát előre 
nem igazolják: de remélem a* tavaszi gyűlés 
népesebb fog lenni. — A' liszt, elnök uraknakpe-
dig ernyedetlen munkásságukért, — és a' szabad 
város derék tanácsnokinak, kik az egylet tagjait 
magyar barátságból gyűlésre megkívántató elég 
tágas teremmel ellátni 's megvendégelni szíves-
kedtek,— a'hon kisded polgárinak nevökben e g y -
letünk hála- 's köszönetét nyilvánítom. 

B ö s z ö r m é n y i M i h á l y . 

Erdélyi ev. ref. egyli. közgyűlés 
F. hó 1. és 2. napjain tartatott b. Kemény 

Ferencz elnöklete alatt. Legelébb is f. évi deesi 
zsinat jegyzökönyvét vették tárgyalás alá,—ennek 
azon pontjára, minélfogva az egyházi közgyűlés 
az isk. bizonyítványok egy-külmetítésére meg-
kérelni határoztalott, végzetté a' bizottmány fe l -
szólítása lett, hogy véleményét minél-hamarább 
adja be. Ezután a' híres successiót illető még hí-
resebb határozatot vették bonczkés alá *s a' rend-
szabás helyeseltetett. Ezzel kapcsoíalban felvet-
ték a' szilágyi egyh.kerület feliralát, mellyben 
előadta, mikép a' közzsinat e1 tárgyban érdemileg 
határozott, bárha több egyh.kerületek nem nyi-
latkoztak, 's csak is az azt illető okok föl terjesz-
tetése volt e ' zsinatra bízva, — azért e' tárgynak 
ujolagi tárgyalását kérte, 's ennek megnyerését 
annyival inkább reményű, mert a' hír kerengett, 
hogy több illető urak nem egész törvényes útat 
követtek. Ezen fölirásra több heves , kemény, 
roszaló nyilatkozatok történtek, a* többi M. G. és 
K. D. részökröl, kik mondták, mikép az erösza-
kolásnak színe sem volt. Mert az egyh.kerületek 
követei jelen voltak, 'stb erre határozattá lett, 
hogy az egyh. főtanács e' föliratot gyökében hely-
telennek találván 's a' törvényektől 's illedelem-
töl eltérőnek, ez okból hibáztatást érdemelvén, k e -
mény feddés mellett elutasítja. A' marosszéki 
egyh.kerület felterjesztését's azon kérését, hogy 
határozatlan számokból álló consistorium magát 
organisálja, mivel e' tárgy a' fensöség elölt áll, 
elmellözték. Hasonló sorsa lett az orbai kerület, 
tanári választás organisálását, czélszerübb elren 
dezését illető indítványának is. A' szászvárosi 
gymnasiumra nézve határozták, hogy helyt ma-
radjon. Odavaló leik. derék Pap Istvánnak a jánl-
kozását miszerint a' philosophiai tudományokat in-
gyen tanítandja, méltánylattal fogadták. Ezek vol-
tak a' főbb tárgyak. Ez alkalommal Kemény Domo-
kos lemondott a' gondnokságról. Marosvásárhelyi 



tanárrá Bod Pét., kolozsvárivá pedig Nagy Péter 
választatlak. ( S z i l á g y i S á n d o r . 

K. « 11 y v b i p á I a t. 
Egyházi beszédek gyűjteménye, II-ik kötet. 

Kiadja Török Pál. 1845. — Pesten, Trattner 
Károlyi bötűivel 538 lap — Szerzők többen. 

A' kiadó jót gondolt, mikor magyar egyházi 
beszédek gyűjteményének kiadására veié fejét, 
— már csak azért is, hogy néhány magyar pap-
nak alkalmat nyújtott eredeti magyar sarukban 
fölléphetni. Fiatalabb papjainknak, miután itt n é -
hány jelesebb magyar egyházi szónok szellemé-
vel 's irmodorával megismerkednek, lesz módjok 
a' magyar egyházi szónoklat eredetiségét meg-
közelítni, s igy lassanként kifejteni ama sajátsá-
got, melly külföldiek és idegenek utánzásából 
egyedül, míg egy nemzetnél sem birt kifejleni. 

Hogy miben áll a' magyar egyházi szónoklat 
sajátsága, azt mindaddig, míg eredetiségre nem 
verekedünk , magyarán megmondani nem lehet. 
Negatíve annyit mondhatunk felöle, hogy ez egé-
szen más, mint például a' híres német tudákosság 
és új fénymázas mystika; egészen más, mint a' 
franczia ünnepelyesség, vagy a' nehézkes angol 
dogmatika. L e g k e v é s b b é ^ a ^ a r pedig ama czifra 
divatos új modor, melly szerint fiatalabb egyházi 
szónokaink dolgoznak, a' sokepithetonból és köl— 
tészi tarlóvirágokból összeférczelt hosszú-mondat. 
mellyek között aztán a' hézagok vastag minden-
napos színekkel vannak bemázolva; mint szinte 
ama föncsattogó gondolat közé odateremtett 
nyerseség — melly korántsem a" régi reformá-
torok tenyeres-talpassága, *) — még nem ma-
gyaros eredetiség. — Részemről ohajtnám, hogy 
fiatalabb lelkészeink kivált Földváritól higgadt, 
nyomos előadást,LengyeltörsKolmártól körmön-
font magyarságot, Diószegitől, Szoboszlaitól csínt. 
Gombási- és Tormásitól eredetiséget, Báthorylól 
alkalmazási ügyességet, Hunyaditól sok helyen 
méltóságot, Székácstól könnyüdséget, izlést, Pap 
Istvántól népszerű szelídséget, Töröktől szabad-
ságot, Péteriektől 's Fésőstől tömöttséget, Bak-
saytól himezést sajátitnának el, 'sa't — 's ezen, 
és még több egyes vonásokból készitnénekföszint 
a* magyar egyházi szónoklatnak!! 

De lássunk a' bírálathoz. — A' gyűjtemény 
1 - s ö kötete bírálva nem volt. Az első gyermek 
kedves, bármiilyen legyen ; de a' másodikon már 
inkább meglátjuk a' hibát és a' szeplöt. Vegyük 
sorba a' szerzőket, ugy, a* mint a'gyűjteményben 
egymás után következnek. 

I. Matolcsi László néhai kecskeméti papnak 
négy munkája van a' gyűjteményben 1. 11. 21. 
2 3 sz. alatt. Mielőtt néhai Matolcsi Lászlónak e ' 
négy beszédét rövid bírálat alá venném: megkell 

* ) Fordítsa valaki jobban a" német d e r b s z ó t ! K. 

említnem, hogy Ő épen honi nyelvünk és irodal-
munk tisztulása idején volt kecskeméti pap, 
1818-tól 1820-ig, és így szónoki pályája legde-
rekán ismertem és hallgattam én is ottani tanuló 
fővel a' nagy hatású szónokot. Élt vala még e k -
kor a* sír szélén álló Gőböl Gáspár, a' nagy-o l -
vasottságu református tudós, — élt vala körüle 
a'jelennél buzgóbb, vallásosabb nemzedék. Méltó 
versenytársa vala ez időben a' derék Matolcsi-
nak Szilágyi, akkori segédpap Gőböl mellett, — 
igen is, Szilágyi, — meg kell említnem e' nevet, 
mellyról Kecskemét még most, annyi évek óta 
is, emlékezik, mint egy szép tüneményről, melly 
egyháza felett ragyogott kis ideig, 's egy hatal-
mas száj lehelletére letűnt a' szerencsétlenség és 
feledés hónába. *) 

Egyébiránt Matolcsi beszédei csak momen-
tán hatásra számitvák , a' nélkül, hogy az 
akkori hallgatók műveltségi fokán és a1 kor 
vizenyős Ízlésén fölül valami magosabb kivá-
natot bírnának kielégítni. A' sentimentalismus 
legtrivialisabb helyein és sikátorain keresztül v e -
zeti felfogott tárgyát, mindig egy nyomon, vál-
tozatosság előadásában igen kevés, — felvett 
tárgya körül a' nagyszerű, magasabban-fekvö 
helyeket jobbára kikerülvén, megéri vele, ha egy-
két, utfélen-nyiló virágot letépett 's velők czifra 
úrnapi ösvényét behintette. Felosztásai jók, több-
nyire nagyokat ígérők: de a' kivitelben rendesen 
eltörpülök, mellynek föoka az , hogy az egész 
szónoklat nem egyéb folytonosan dagadt decla-
mátiónál és igen popularis érzelgésnél. 

Az első beszéd új-évi. A' felosztás nagyokat 
ígé r , mert a' múltban beszélni akar Istennek 
cselekedeteiről, mellyekkel magát időről időre 
megdicsöité, a' jövőben tanítni, vigasztalni szán-
dékozik 5 azonban a' múltból alig van egyéb 
megemlítve születésünknél, melly rajtunk nem áll, 
— miért nincs inkább multunk azon fontos része 
érintve, melly rajtunk állolt? Már ebből aztán 

* ) E n g e d j e n e k meg olvasóim e* rövid k i t é i é s é r t , e í t én 
Szilágyiért t e t t e m , a ' r i tka e g y h á z i s z ó n o k é r t , k i 
meg l ehe t , ezóta valahol a ' debreczen i h o m o k a la t t p i -
heni hosszú á lmát , bús pá lyá ja v é g é n , ' s k iégvén k e b l é -
bő l ama szoka t l an - fenyü t ű z , melly öt f e l r agad t a s v i -
szont l e sodor t a e g y h á z u n k b ó l , fe ledve lesz , mint s o k a n , 
kikre, az írás szava szerint, nern vala méltó a' világ1 
— — — — A g y u n k r o s t j a i közöl csak e g y s z a l a c s -
kának kell megszakadni v a g y megt t b e r e d n i , — csak 
e g y s z e r t e l i m e g f e l e j t k e z n ü n k ö n m a g u n k r ó l , és minke t , 
p ro l e s t ans p a p o k a t , k i szórha t kebeléből a ' t á r s a s á g , melly 
j ogos í t va v a n , csak p a p o t nem szívelni e sz te leu t v a g y 
e r k ö l c s t e l e n t . E k k o r az tán e l m o n d h a t j u k Shakspea re 
E d g á r j á v a l : 

Sarkamban a' gonosz lé lek. E l i nnen ! 
Tövisbokor között fagyasztó szél süvö l t , — 
Hideg padon szegény rongyos kabátot ölt. — 

A d j a t o k valamit a ' s z e g é n y n e k ! — ' saH. — Még 
e g y s z e r engede lme t e ' k i t é r é s é r t , me l lynek itt u g y a n 
he lye nincs , de aunál n a g y o b b he lye s z i v ü n k b e n . 

K. 



egészen más tanulságokat lehetett volna lehozni. 
A ' második áldozói, a' viszontlátás felelt ábrán-
dozik, még pedig nagyon anyagi viszontlátás 
felett , és ezt röviden az Isten jóságából postu-
lálja le. A' harmadik adventi elmélkedés, — 
legjobb a1 négy között, a' mennyiben Jézus tudo-
mányának vallás- és erkölcs-tisztító erejét okok-
kal mutogatja, 's legkevesebb benne az üres de-
clamátió. A' negyedik, év utolsó napján, az utolsó 
nap fölötti elmélkedés, szó szerint alkalmazva 
Péter apostol drasticus festését, melly szerint 
az ég boltozatja beomlik, a' csillagok földünkre 
hullanak, 's Isten, megállva a' világok üres he-
lyén, kiáltja: volt világ, nincs világi 

E1 munkáknak fö-érdeme 's egy-ultal fö-hi-
bája a' színezés , melly sokszor a' legvastagabb 
regényes vonásokban tarkítja a' szónoklatokat, 
mint a' viszontlátás kínjainál, hol az agyonkínzott 
feleség árnyéka kergeti férjét a* másvilági v i -
dékeken, hol az apa nem ereszti rosz fiát, hanem 
nyakába ragad 's ezt mondja: reszkető karjaim 
hideg ölelési lesznek gyötrelmeid! — és több e f -
félék. — Mindegyik szónoklat vége csaknem szó-
szerint ugyanazon specialitásokon foszlik szél-
lyel , mint valami ostornak ágai ; egyik ága a* 
vallástalan, másik a* hálátlan gyermek, harmadik 
a'hűtlen társ, negyedik a' tolvaj fölött pattog. 
Kivált a* hűtlen házasokkal sok baja van. — Leg-
kevésbbé tartá a' boldogult szerző szem elölt Ho-
rácz ime szabályát: 

Publica materies privati jaris érit , si 
Non circa vi lem patulumque moraberis orbem. 

II. Peremarloni Nagy Zsigmond gyönki ref. 
papnak két munkáját lehet olvasni a 'gyűjtemény-
ben.— 1-sö újévi Zsolt. 116.17. 18. a1 mult, jelen 
és jövő fölött. Az egész elmélkedést egy igen taka-
ros, jól-szabott munkának mondhatná az ember, ha 
helylyel-közzel nagy német férczek nem kapasz-
kodnának rajta föl 's alá. Imádd Istent hálával a9 

múltért! E ' czím alatt az első részben meglehe-
tősen összekapja szerző egy ember mult életének 
legszokottabb történeteit, — az áldásokat nyalka 
szókkal megczukrozza, a' veszteségeket és csa-
pásokat tragice behamvazza; azonban olly m e g -
szokottak már ezen esetek , betegség, halál 'sa't. 
hogy nagyobbszerü, általános esetek említése nél-
kül válogatás mellett sem érdeklök. Jelenben szent 
elhatározás az erkölcsért! (tán erkölcs mellett ?) 
hogy éljünk Istennek, embernek, magunknak. —A' 
magunknak-élésröl alig mondhatván sz. többet 
egy-két sornál, ismétlen kitér a* másoknak való 
élés széles mezejére, 's innen rakja meg a' be -
széd közepét; ez szokása mindenkinek, ki beszél 
és ir, hogy a' kopárabb helyekről örömest visz-
szaforduljon a' kövérebb legelőre. — A9 jövőben 
hidd segittségül Istenedet! E' harmadik rész a' 
berekesztéssel együtt jó és nemesen-kielégítö. 

2- ik Új temető-nyitáskor 1. Mos. 28. 17. 
Melly rettenetes ez hely 'sa't. — E ' thema fölött: 

hogy a9 temető életiskola',mert az a) rettenetes hely; 
b) Istenháza; c) mennyek kapuja. E' beszéd épen 
ollyan a' gyűjteményben, mint a' czifra csenge-
tyű-szár a' bútorok között; mind a' melleit, hogy 
szinlannyi szolgálatot tenne, sokkal egyszerűbb 
lehetne, — nem is olt szól, a'hol rángatják, h a -
nem egészen más részében az épületnek, — mint 
a' másként sok-jelességü és nagy-feszülten k i -
dolgozott beszéd mindenütt szól, csak ott nem, 
hol rángatják, t. i. az élet iskolában. Bíráló mikor 
e' beszédet olvasta meg volt lepve az egyes he -
lyek szépsége és erőteljessége fölött. A' sok 
szép, csillogó gondolat, amaz egyházi romantikus 
szín, melly kivált a' síri jelenetekre olly nagy -
szerű árnyékokat vetett, bizony meghatotta, és 
mégis a' beszéd végén elégületlen volt az egész -
szel. Miért ? mert várta végig, hogy majd itt vagy 
amott pattan fel az élet iskolájának nagy ajtaja, 
— várta, mert igérve vol t , de meg nem találta, 
— vagy ugy járt, mint Lóth látogatói, kik az a j -
tót sötétben nem találták. A' felosztás jó, mond-
hatni, remek, — az alapígc a'legszerencsésebb, a* 
mennyiben az érdekes felosztás benne szóról szó-
ra : és még is a' kivitel annyira hiányos! Ez is 
miért ? mert a' beszéd homlok-irata az élet-iskola, 
nem az, a' mi maga a' beszéd. Másként is, a1 te-
mető rettenetes voltának megmutatására, kár volt 
azt halottak felidézésével, kísértetekkel ellorzítni. 
Az illyen segneri vagy cochémi ecsettel mázolt 
képeknek protestáns predikátziókban semmi h e -
lyök. Sz. a ' munka megbövítéséhez — mint látszik 
— nagyon ért. a' mennyiben a' második részt, az 
Isten házát, mindenféle halottal és csontvázzal 
tömi meg : de hogy mint teszik ezek istenházává 
a' temetőt? azt megmutatni elfelejtkezik. A' har-
madik rész, a' berekesztéssel együtt, legjobb a* 
munkában. — 

Szerző megengedi, ha írmodora sajátságait 
érintetlen nem hagyhatom. Szerény véleményem 
után két föhibája van. — Első: a' nagyokat 
mondani-akarás, és magyarosan kimondva, a' 
belesülés, mellynél fogva munkái néhol igen ma-
gos-sarku cothurnusban lépkednek. Illyen mind-
járt az újévi tanítás elején: ,,a' lélek ott mereng a' 
lefolyt századok 's ezredeknek, a" teremtés nap-
jára könyöklő ezer meg ezer rétegű ormain." Hol 
vette szerző e' százrétü sallangot? — Temető-
nyitó beszédében : „nemcsak test hever itt élet 
nélkül, hanem sok kisírt szemnek forró könyei 
pihennek." Más helyen: „szemeinknek a' gyász-
jeleken megtört tüze figyelemmel olvadott a1 s í r -
halmokra," — „tápláló melletek hullámain". „Mint 
méh a' szagos virágkehelyből, ugy mi a' s í rok-
ból" 'sa ' t . — ez igen is szagos hasonlítás! 

Második hibája a' sok germanismus. Illyen 
német vizenyős kitétel újévi tanításában: kérd, 
hogy örömöd el ne fajuljon, sőt igaz lelki öröm 
legyen, melly Isten iránti hálát ömledezzen, az 
erkölcsi tökélyt 9s á' szív belső örömét eszközölje. 



Bíráló e' mondatot — melly németül igen jól 
hangzik — többször elolvasta, próbálta megta-
nulni, elmondani: lehetlen volt! Az illyen mon-
datok elnyeléséhez strucz-gyomor kell. 
Uram bocsáss! a* Hilf Gott helyett, igen roszul. 
— Irgalmas ég ! a' gerechter Hímmel helyett. <— 
Nézzünk szét csak kicsit a' világon. A* világ el-
múl minden kedvével, — itt a* Lust volna fordít-
va 'sa't. 

Ha rajtam állna, szeretném a1 jeles-tehet-
ségü szerzőt Quintilian imez észrevételére figyel-
meztetni : Evenit nonnmquam, ut aliquid grandé 
inveniat, qui semper quaerit, quod nimium est: 
verum et raro evenit, et cetera vitia non pensat 
Inst. c. 8. 

III. Tóth Mihály losonczi reform, papnak há-
rom munkája van a' gyűjteményben a' 3. 13. 41. 
sz. alatt. Vegyük őket rendre. Jób. 37. 8 — 9. 
Mint tanít aC tél bölcseségre? Nagyon jól tette sz., 
hogy Schmaltz alapigéje helyett 2 Mos.33.17—20. 
rövidebbet és világosabbat keresett Jób könyvé-
ben. Igen helyesen és mesterileg van kimetszve az 
eredeti áradalmas német szónoklat kellöközepe, 
vagyis a' 2- id r é sz , ugy-annyira, hogy ha a' fö 
és ragyogó gondolatoknak egy pontra húzása, 
egy fonalra felfűzése, 's a' német vizb&li kisze-
dése érdem: a* munka olvasva elmehet az e re -
detiek között. A' takaros kis szónoklat — ha sza-
bad hasonlítni — egy á la grec megnyírt arsz-
l án - fe j , vagy egy német tarlón kötött csínos 
kéve. — 

13) Pünkösti tanítás. Csel. 2. 14—21. A' 
pünkösti lélek hit és cselekvés lelke. Pünkösti lé-
lek! hol vette sz. ez elnevezést? Bíráló legalább 
még e'czímet nem olvasta sehol a'szentlélek titu-
laturájában. E ' czím eredetiségét tagadni nem lehet, 
ez németből aligha van fordítva; bárha a' berli-
nismus, mellybe szerző néhány ujabb dunántúli 
oktatóval együtt, ugy be van mártva, mint a' ke-
ményített ruha a' berlini kék-be , alig hozott 
egyebet magyarhonunkba, mint ez efféle kitéte-
leknek Berlinben készült üres tokjait. A1 hozzá-
fogás — exordium — szinte eredeti: amaz egész-
séges , erő nélküli magasodás, mellyet a ' n á d -
nemü növényeknél láthatni, — ama pipeskedö 
simaság, melly szépeket akar mondani természe 
tesség nélkül, ez exordiumban látható. Nagyon 
sokat, és így többet mond, mint a' mennyire fe -
lelete van szerzőnek, midőn megmondja a' fel-
osztás előtt: „Hogy a' buzgó keresztyén nem elé-
gedhetik meg emez általános felelettel, hogy a' 
szent lélek szállott az apostolokra: hanem inkább 
akarja látni, megfogni, érteni, szóval, akarja sa-
játságos jellemvonásaiban szemlélni, érezni és 
venni az első pünkösti szentlelket." Az illyen he-
lyek elröpülnek a' hallgatók feje fölölt, mint a' 
madarak, mellyeknek kiáltását hallja, de magukat 
nem látja. Illyen esetben szokná Horácz mondani: 
Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem 

cogita. Az 1 - s ö részben a' hit, a1 meggyőződés 
lelkesen világi ruhába,vagy inkább német frakk-
ba öltöztetve, miről magyar embernek fogalma 
sem lehet. A' 2-dik rész, kivált a* berekesztés, 
valamivel jobb, bárha az önfeláldozás a(^t több 
felséges munkáját lehetett volna ismertetni a' 
szentlélek-szállta embernek. 

41) Ésai. 40. 3 - 5 . Kiáltó szó a'pusztában 
'stb. — A' jelen nemzedék egymáshozi közeledé-
séről ai' Krisztusban. Sz., szokott modora szerint, 
mellynél fogva valamit egyenesen kimondani nem 
szeret, itt sem mondja ki , hogy az unió mellett 
szól: hanem ismét amúgy berliniesen, szó és kö-
rülírás háta mögé búva,hogy valahogy egyenes-
ség vádja alá ne essék, rábízza az olvasóra, hogy 
találja ki, mit aka r? A' kegyeletek védője t. i. 
füst és gőz háta mögött szól a' legszentebb ügy 
mellett. Természet szerint, — a' szív teljességé-
ből szóló száj vétek és bűn a' kegyeletek babonás 
szótárában. Nevezzük igaz nevökön a' dolgokat! 
ne fillentsünk az érzelgés vagy költészet rová-
sára!: és kegyelet nem lészen többé, — halálnak 
halálával hal meg! Nem nagy embere levén a' nóg-
rádi vagy egyéb kegyeleteknek, bocsásson meg a' 
tudós sz., ha azt is kimondom, hogy én Tzschir-
ner szellemére és gondolataira ismertem mindenütt 
az igen jó munkában, Tzschirnerre, mondom, ki -
nek eszméinek elsajátítása becsületére szolgálhat 
mindegyik protestáns papnak, sokkal nagyobb 
becsületére, mintha például Schmalz-ból kente-
fitél, vagy Harms és Krummacher után beszél 
képteleneket, mint nem rég a' komárombani igen 
czifra és igen nagyságos püspökszenteíési a lka-
lommal hallottam Hengstenberg szellemében egy 
keserves predikátziót. — Tzschirneré hát a' mun-
ka, és itt sz. igen jól beszél magyarul. 

Tóth Mihály losonczi reform, pap írmodora 
annyira nem eredeti, annyira sajátságos német-
magyar, a' mennyire csak valamit átjárhat vagy 
calcinálhat, vagy saturálhat a' tisztes germani-
smus. Ha szabad hasonlítni, írmodora ollyanfor-
ma, mint ama képtelen ízlés, melly hajdan frakk 
alatt magyar nadrágot viselt. — Ezenkívül nem 
tagadhatni, hogy helylyel-közzel elömlik, mint pél-
dául a' nagyszájú edények tartalma; de mind-
annyiszor nagy szorgalommal törli, az elömlés 
után, szemét 's száját, mint a' ki magát véletlenül 
leprüsszentette. Ugy tetszik, megfogadta Faust 
ime tanácsát: 

Sucht nur die Mensciien zu verwirren , 
Sie zu befriedigen ist schwer ! — 

(Folytatás következik.) 

K ii 1 f ö 1 <1 i k ö z l e m é n y e k : 
Scl ineidemii l i l . Czerskit és nejét Ko-

morskban kigúnyolták. Különösen egy röpirat-
tal törekvének öt megbusítani, mellyet állítólag 



anyja irt *s Regensburgban jelent meg; de csalás 
az egész. Czerski anyja , kit Ö fivérével együtt 
magához vett, ünnepélyesen nyilvánitá, hogy fia 
elleni röpiratról mitsem tud 's Írásával kitsem 
bízott meg. Egyébiránt a' reíormügy Schnei-
demühl és Bromberg vidékén tetemesen halad. 
— Május 7-dikén Czerski a ' thorni uj egyház 

papjának segédkedése mellett a' lapjainkban 
is már említett Rudolph és Dovidt új papokat 
avatá fel. Az ünnepély énekkel kezdetett, mire 
Czerski misézett. É ' közben mind a' két pap az 
úrasztalát vevé föl mind a' két szín alatt. Mise 
végével Czerski erőteljes beszédet tartott, mire 
a* tulajdonképeni felavatás Ap. Csel. 6: 6. utmu-
iatása szerint, imával 's kézföftevéssel követke-
zett ; azután a' felavatottakhoz Czerski igyen 
szólt: „Igy hát, kedves atyámfiai, menjetek el e1 

világra 's Urunk Jézus Krisztus evangyéliomát 
hirdessétek minden népnek tisztán. Ne féljetek 
az idő viharaitól. Krisztus, Urunk és Üdvezitönk, 
e ' viharoknak is parancsoland, hogy elnémulnak, 
's mindenki elismeri, hogy ö az ég és föld ura, 
ki egyháza hajóját képes a1 nyugalom biztos r é -
vébe bevezetni. Legeltessétek az Úr nyáját nem 
kényszerítésből, sem rút haszonért: hanem teljes 
készséggel, hü szívvel 's Istenért: maradjatok 
ineg a' minden ember iránti szeretetben! s ipar-
kodjatok a 'Jézus Krisztus nyájának érdemes pél-
dányképe lenni, liogy a' főpásztor megérkeztekor 
elvegyétek a' jutalmat, melly ígérve van az iga-
zaknák. Ha pedig üldöztetnétek, kedves atyám-

,fiái! mert a' Jézus Krisztus tisztább evangyélio-
mát hirdetitek, azon örüljetek, mert annak jutal-

• mát égben veenditek, mint Urunk és Üdvezitönk 
jutalmat rgért mindazoknak, kik neveért készség-
gel szenvedne^. Szorosan ragaszkodjatok az itt 
.ünnepélyesen wallott közönséges apostoli hithez, 
's mindenkit tanítsatok megtartani azt, mit Krisztus 
tkunk és apostolai parancsoltak. Ne tanítsátok, 
kedves atyámfiail sajátbölcseségteket, sem a' világ 
bölcseségét: mert tudjátok, hogy a' világ 's em-
berek bölcsesége Isten előtt bolondság : hanem 
hüvek maradjatok Urunk Jézus Krisztus tanához, 
ki halottainkból itéiet napján feltámasztand ben-
nünket, Emlékezetetekből soha ki ne essék a1 

ihüség esküje, meliyet ő felségének, legkegyelmesb 
királyunk- 1s fejdelmünknek, Ioten színe előtt tet-
tetek. Engedelmeskedjetek az ország törvényei-
nek 's minden felsőségének, tanítván mindenkit 
jhasonlag cselekedni, hogy mindenhol teljesedjék 
he a' Kristus szava: Adjátok meg a' császárnak, 
mi a' császáré 's Istennek, a' mi Istené; és tar-
iassék meg Pál apostol tana: Engedelmeskedje-
a ' felsőségnek, mellynek hatalma van fölöttetek. 
A ' minden kegyelem Istene pedig, ki örök-dicsö-
ségre hitt meg bennünket a' Krisztus Jézusban, 
vezéreljen 's erősítsen benneteket! neki legyen 

hála és dicsőség mindörökkön örökké, amen!" 
(A. K. Z.) 

Nyilatkozat , Az „Oberrhein. Zeit." 
következő nyilatkozatot közöl: ,Tiszteletes a tya-
fiak a" linzgaui káptalanban ! Öröm- 's részvéttel 
hallottuk salemi tanakodástok határozatait, mely-
lyek habár rendeltetésök helyén félreismertetné-
nek 'slán d&k méltatlanság kútfejévé válnának is, 
gondoJjáfa# meg, hogy vallásunk isteni alapítójá-
nak is a' pharisaeusok szellemtelen alakzatai e l -
len küzdésekor hasonsorsa *volt. Abban mi, mint 
az Isten országának szolgáig habár el is sötétülne 
a' miatt életünk ösvénye, tétlenek nem maradha-
tunk: hanem ker. szeretet szellemében folyton kell 
munkálkodnunk, hogy a 'nap ismét az apostoli kor 
's az első egyház földére süssön, benne új erőt 
's gyümölcsöző életet onnan fejtendő. Több pap 
az ottersweieri és ettingeni káptalanokból. 

4Tiiracao. A' jezuitismus e' szigetet is 
elfoglald. Egyike"" az itt levő, éjszaki Bra-
bantból átszállított apáczáknak, kik egy neve-
lő-intézetet vezérelnek , nem rég kísérletet tön 
egy prot. leánykát kitéríteni. E leánykát titkon 
törekvének r. katholikussá lenni; az apácza ol-
vasó szerint lanítá öt imádkozni's ajándékul szép 
páter noslert ada neki. 1844 diki nov. 20-kán 
N — ' — püspök megkeresztelé öl 's első com-
muniójául karácson volt határozva a 'nélkül,hogy 
arról szülői legkisebbet tudtak vagy sejtettek 
volna. A* tilók azonban még jókor lön felfödözve 
's. a' leány atyai házához ment vissza (A. K. Z.) 

j l j i r é s á g o k . — A1 waadli statustanács 
levelet bocsáta Lavaux kormányzó-helyetles-
hez, mellyben meghagyatik neki, szólítsa fel 
a' methodistákat, hogy gyűléseiket, „mellyek 
a' nép nagy-többségének ellenére vannak 
hagyják abba, mert a' status ollyan gyűlése-
ket védeni nem köteles annál kevésbé ked-
vökért megelőző szabályokat hozni, mivel az al-
kotmány csak a' slatusegyházért kezeskedik. (A. 
K. Z.). — A* sigmaringeni kormány azon utasítást 
bocsátá a' papokhoz, hogy a' freiburgi érseki o r -
dinarialus rendeletének, miszerint vegyes házas-
ságkötéskor nála kell kérni a' szükséges maga-
viseleti intézkedéseket, nem kell engedelmesked-
niük, (A.K Z.) — Posenben a' r. kath. papság a* 
vegyes házasságokat gyermekeiknek r .kath. val-
lásbani neveltetése megigérése nélkül is össze-
adja illendően. Általában a' legújabb egyházi 
eseményeknek Posenben is azon jó következmé-
nye voll, hogy a' r. kath papság igényeit mérsé-
keli 's az ellene emelt előbbi vádakat eszélyes 
engedékenységgel megelőzi. Csak így sikerült 
neki Posenben egy dissidens-kath. egyházalapító 
kísérletet meghiúsítani. ( A . K. Z ) — Sehleierma-
eher Fridriknek Berlinben emléket szándékoznak 
emelni. (A. K. Z.) 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI 
44. szám. Negyedik évi folyamat. Nov. 2. 1845. 

— Nulli sua forma manebat , 
Obstabatque aliis aliud ; quia corpore in uno 
Frigida pugnabant ca l íd i s , humentia s i c c i s , 
Mollia cura duris, sine pondere habentia pondus. 

O v i d i u s . 

TARTALOM : Folyamodvány a' dunántúli cv . egyházkerü le thez . 
Közli K. K. —• Külföldi v e g y e s köz lemények . 

Folyamodvány a9 dunántúli ev. 
egyházkerülethez. *) 

Főtisztelendő dunántúli evang. egyházkerü-
let, szeretett atyánkfiai az Úrban! 

Az alább-irt evangelikus ágostai vallás tételt 
követő keresztyének ezennel megjelennek ezen 
főtisztelendő Gyűlésben, hogy itten alázatos ké-
réseik teljesítését és igazságos sérelmeik orvos-
lását nyerjék. 

Midőn pedig minden szerénységgel és k e -
resztyéni alázatossággal a' főtisztelendő Gyűlés 
előtt megjelenünk, egyszersmind komolyan meg 
kell jegyeznünk, hogy mi itten nem mint jobbá-
gyok Uraságuk előtt, vagy mint alattvalók felsö-
ségök előtt: hanem mint atyafiak atyafiak előtt 
jelenünk m e g , ós mint tagjai az evangelikus 
anyaszentegyháznak ezen kerületnek összes 
gyülekezetéhez jövünk. Mi tehát minden tiszte-
lettel és szeretettel kérjük, hogy minket ugy t e -
kintsenek és mivelünk ugy bánjanak. 

Mennél súlyosabbak sérelmeink, mellyeket a' 
főtisztelendő Gyűlés elébe fogunk terjeszteni: 
annál mélyebben érezzük, hogy ezen pillanat, 
mellyben azokat előhozzuk, komoly, és hogy ha 
atyafiságos meghallgatást nem találnánk, követ -
kezéseiben ki nem számitható! 

Annyival inkább feltekintünk Jézus Krisztus-
ki szentegyházának egyedüli feje és ura. ra 

Igenis, fohászkodunk szivünk mélyéből, és k é r -
jük Urunkat, hogy kiváltképen ezen komoly l é -
pésünknél egyházát őrző Idvezitönek nyilatkoz-
zék, és szerető és világító szent-Ielke gyűlésünk-
ben hathatósan rendelkezzék. 

Egyszersmind azt is nyilvánítjuk, hogy mi 
— bármi személyt, akárki legyen és akármint 
hibázott legyen is az , nem vádolunk. Hogyha 
kénytelenek leszünk siralomra-méltó eseteket 's 

") Beoyujtatott f . évi a ug . 1 3 - k á n Veszprémben tartatott 
kerületi gyű léshez . K. 

történeteket, mellyek, fájdalom ! az egyházban 
történtek, érinteni: tehát kérjük atyafiainkat, az 
ezen történetekben részt vett személyeket nem 
mint bevádoltakat tekinteni. A' hol az egész tes-
tület, a' mint itt történt, az igaz úttól eltévelye-
dett , ott az egyén többé nem felelős. Az igaz-
ságnak, szeretetnek és az evangelikus szellem-
nek kell itt mindent ismét helyre-hozni az előb-
beni rendbe! Ez a' mi szándékunk ezen komoly 
lépésünknél, és kérünk minden hit-erős evange-
likus keresztyént, hogy mihozzánk csatlakozva, 
szent tárgyunk elérésében, az igazság szellemé-
ben, keresztyéni szeretettel működjék. 

Ezen kerületi evangelika anyaszentegyház-
ban áthágások történtek, mellyekböl rendetlensé-
gek következtek ; ezek ismét új hibákhoz vezet-
tek, mellyek viszont új nehézségeket és rendet-
lenségeket szültek. Fájdalom ! a' gyógyszer 
mindenkor roszabbvolt a' nyavalyánál, és ugyan 
mostani állományunkra jutottunk. 

Csak az elhagyott régi egyházi szabad rend-
hez való visszatérés, — csak az oltárnak, mely-
lyen csak tiszta evangyéliomi lángnak szabad 
lobogni, minden idegen tűztől való megtisztítása 
menthet bennünket a' végképeni elválás- vagy 
felbomlástól. 

Mi tehát sérelmeinket 's Idvánatainkat atya-
fiságos szeretettel és keresztyéni szerénységgel 
előadjuk, és kérjük a' keresztyén atyafiságot, 
hogy ezeket szeretet-teljesen szívökre vegyék! 

1) Mint minden bajainknak, sérelmes állá-
sunknak föokát tekintjük mi az első kezdetbeli 
elválást a'többi három kerülettől és az egyetemes 
gyűlés el nem ismerését. Ez eredeti hiba, hibtás 
fogás volt. 

2 ) Gyűléseink czélja- s hatáskörének félre-
ismerését, mellyek az által minden korláton túl-
hágtak, hogy magokat törvényhozó-testületnek te-
kintik, kik törvényeket hozhatnak az egyházban, 
a'mit keresztyéni gyülekezet soha,de soha meg nem 
szenved. A' helyett tehát, hogy eredeti rendelte-
tésöket szemmel-tartanák és az Isten-ige 
szerint, mint az az evagyéliomi és apostoli i rá-
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sokban fel van jegyezve és az evangelika anya-
szentegyházban hirdettetik és taníttatik, az egy-
házat közszeretettel vezérelnék, — egyházi tör-
vényeket , vastag rendszereket hoznak világra, 
mellyekből természetesen az egyházban nem más, 
mint természetelleni állapot származhatik. Ezt 
immár a' keresztyén anyaszentegyház egyáltalán 
meg nem szenvedi. A gyűlések vezetik az egy-
házat, de nem hatóskodnak rajta. 

3 ) Győrött 1812-ik évben tartott kerületi 
gyűlésben követtetett el abbeli veszélyteljes egy-
házbitorló hierarchiai bevágás legszentebb j o -
gainkba, hogy merészeltek tudtunk nélkül a' gyű-
lésekbe helyzeti atyafias bizodalommal visszaélni 
és a' megürült vagy ujonan-alakult prédikátori 
hivatalra való kijelölést a' superintendensre ru -
házni. 

Ezen jog az apostoli egyháznak magyaror-
szágbani helyre-állításától fogva, egyedül a ' g y ü -
lekezeteket illeti. Sem egyénnek, sem egész 
conventeknek nem lehet azon joga, ezt tőlünk el-
venni, elidegeníteni, kijelölés által megcsorbítani; 
mert elidegeníthetetlen, elárulhatatlan! — De 
elvették tőlünk ! Nem hiszszük, hogy tö-
kéletes öntudással tet ték, a' mit cselekedtek. 
Azon időben immár a' megfeszített Jézus Krisztus 
urunkban való evagyéliomi hitet a' rationalismus 
és hithiány elnyomta vala. — A' keresztyéni 
egyháznak lelke a' hit 1 Hol lélek nincs, ott halál 
van és a' test döggé válik! — Ebből és nem az 
evangyéliomi szabadságból támadtak rendetlen-
ségek. Másutt keresték a' betegséget, a' szent 
Íráson kivül találni akarták a 'gyógyszert , és mé-
reghez nyúltak. 

4) A' kijelölés felőlröl, minden szabad-vá-
lasztásnak, melly nélkül a' keresztyén anyaszent-
egyház sehol fen nem állhat és elhal, m e g -
semmisítése. — A' lelkipásztoroknak és iskola-
tanítóknak szabad-választása egyik legnemesebb 
oszlopa az egyháznak, melly annak talpkövére, 
u. m. Jézus Krisztus urunkra épült. Ha ki a' sza-
badválasztási joghoz nyúl , feldönti az egyházat 
és a' tört szivébe döfvén, azt megsemmisíti. A' ki 
fizet, az választ! Egyház, tanoda, evangéliom a' 
gyülekezeté, a* hivatal a' gyülekezetért van, 's 
az övé. 

5 ) A' szomorú események és szörnyű mél-
tatlankodások az evangelika gyülekezeteken, 
mellyeket ezek az 1812-dik évi balfogás miatt 
szenvedtek, még eléggé emlékezetben vannak. 
Minden pörlekedés, viszálkodás, botrány ezen 
tisztátalan forrásból eredett. A' számtalan sok 
eset közöl csak Locsmándra, Palotára, Izményre, 
F , Lövőre, Alhóra emlékeztetünk; valamint azon 
szörnyű kínozásokra és borzasztó méltatlansá-
gokra is, mellyek nem rég a' puczinczi gyüleke-
zeten és szellemdús lelkipásztorán elkövettettek. 
Valóban! ezek egy inquisitióhoz sem illendők 
• a l ának , annyival kevesebbé az evang. anya-

szentegyházhoz. Esperesi felügyelők szolgabirák 
's megye poroszlóitól kisértetve jelentek meg 
gyülekezetekben; másutt énekes-könyveket b o -
tozással vétettek be 'sat., sőt egy legújabb szo-
morú példája a' lelki zsarnokságnak vagyon köz-
tünk, mellyet majd alább elö fogunk adni! 

6) Az 1812-ik évi hiba rosz következésének 
orvoslására még erösebb méreghez nyúltak. Hogy 
a" gyülekezetek annál engedelmesebben hajtsák 
nyakukat a'már divatba-ment felölröli kijelölés alá, 
új féket akartak reájok vetni , és feltalálták 
az ugy-nevezett Rendszert, vagyis a' Pápán 
1838-ban keletkezett űj egyházi rendet, melly-
nek czélja vala, az eddigi belopódott áthágásokat 
és visszaéléseket örökre szeresíteni. Ezen Rend-
szer a' generális gyűlésnek egy indítványára k é -
szíttetett. Az egyetemes közgyűlést tehát olly 
rendszerrel, melly ezen kerületet a' többi három 
kerületbeli evangélikusoktól örökre elszakasztja, 
megelőzni akarták. Az 1838-dik évben heve-
nyében meghatalmazottakat hívtak össze Pápára, 
a ' végett , hogy az egyház jobb rendbe szedes-
sék. Roszat nem sejtő bizodalommal adának 
minden gyülekezetek meghatalmazást; csak F\ 
Lövő,hosszas viszonyok által keményen megintve, 
hatalmazta meg küldötteit feltételesen, hogy vele 
a' Rendszer előbb közöltessék, minekelőtte elfo-
gadtatnék. De ebből ugyan semmi sem történt. A* 
követek a' Rendszert , sajnosan mondjuk! már 
készen találták , 's ez felolvastatván , a' nélkül, 
hogy a' gyülekezetek elölt csak egy betű is isme-
retes lett volna, jóvá-hagyatolt! — — Igenis, 
ez történt a' dunántúli evangelikus kerületben! 
Nem köröztetve, sem megismerve a* gyülekeze-
tek elölt, jóvá volt hagyva! — nemcsak j ó v á -
hagyva, hanem el is fogadva; nemcsak elfogad-
va, hanem megerősítve ! — nemcsak meg-erÖ-
sitve , hanem azonnal tettlegesen gyakorlatba is 
vétetett ezen új rendszer! — Mi azoknak, kik 
ezt végrehajták, jó szandékukat nem akarjuk ké t -
leni: hanem az is szent igaz, hogy sohasem k ö -
vettetett el veszély teljesebb balfogás, mint ez vala! 

De még ezen cselekvés után sem merték 
ezen rendszert napvilágra hozni. Mint minden 
túlság, ugy ez is setétben csoszogott. Végre 
még is az esperességek drága pénzen másolato-
kat kaptak belőle és ugy csuszkáit be az új Rend-
szer ! sok gyülekezet még ma sem ismeri! 

Ezen veszélyteljes Rendszer 
a) Mindjárt elején nevezetes módon, maga 

magára kimondja a' halálos Ítéletet. Nem Isten 
igéjére 's az evangyéliomra alapszik ez : hanem 
ember szavára , békekötésekre, világi törvé-
nyekre, intézvényekre 'sat. A' szerzők itt nyil-
vánosan eltévesztették az utat; ök az egyháznak 
az ország-kormányhoz való viszonyát, az egy -
háznak belső evangyeliomi intézkedésétől meg-
külömböztetni nem tudták. 'S ez már nagy hiba 
elejétől fogva! 



b) 1. § Minden evangelikus földesurat egy-
házi előjáróknak nevez ki! Melly joggal ?! Vájjon 
jobb keresztyéneknek születnek-e a' földesurak 
jobbágyaiknál? Megengedhetö-e ez? E v a n -
gyéliomilag van -e ez ? 

c) 7. § 11. § 36. § 44. § 's több más a' 
gyülekezetek szabad-választási jogát alapostól 
lerontják! — Minden hivatalokra, még gyüleke-
zeti elöjárónak is kijelölés legyen felölröl. A* 
superintendensek espereseket *s lelkipásztorokat, 
— az esperesek iskolatanitókat, a'főfelügyelők 
alügyelöket jelöljenek ki. A' gyülekezeteket 
ugyan kihallgassák, de nem kénytelenek azok-
nak kedvökre járni! Tehát ez általános kijelölés 
meg legyen törvényesítve! — Már fentebb szo-
morú példákon megmutattuk, hogy a' kijelölés 
által a' választási jog meg van semmisítve! —És 
lehet-e ezt eltűrni?! 

d) 19. § Azt meri állítani, hogy az ekklézsiák 
minden, a' kerület által reájok kivetett fizetést 
fizetni tartozzanak, különben executio alá esnek! 
A* keresztyének többé tehát ne legyenek evan-
gelikus keresztyének, hanem adózók, a1 kerületi 
gyűlés tetszése szerint! — Hát ez evangyéliomi-
lag tan-e? 

e) Továbbá állandó egyházi törvényszékek 
(consistoriumok) papi ítélőszékek állíttatnak az 
eddigi gyülésilegi kiküldöttségek helyébe, minden 
gyülekezet, espereség, kerületben. Egyházi itélö-
birák éltök hoszszáig neveztessenek ki ; ezek 
független birák (inquisitorok) legyenek minden 
előforduló esetekben, — éltök hosszáig uraságos-
kodjanak az egyházban; ö elöttök folyjanak a' p e -
r e k , 's ítéleteik, ha szükség, világi hatalommal 
hajtassanak vég re ! — Az evangelikus keresztyén 
többé ne nyilvánosan az egész gyülekezet előtt's 
általa vezéreltessék, ítéltessék, feddessék, 's ne 
atyafiuilag az Urnák szavai szerint Máté 18. bánja-
nak vele! — N e ! holtig való birák rejtekben 's 
zárt ajtók mögött ítéljenek, 's a1 kard hajtson 
végre! — Ez volna evangyéliomilag ? Ja j akkor 
ez evangelika egyháznak! oda-van, mihelyest illy 
evangyéíiom-elleni rendelmények a' nyilvános-
ságot , a' szeretetet és az engesztelő kegyességet 
kiszorítják! 

f ) Az egész rendszerben mindig felsőségről, 
hatóskodásról, törvényről, törvényszékekről, ha-
lalom, végrehajtás-, executio-''s több efféléről van 
szó. — De ezen szerek a' kerestyéni vallástól 
idegenek.— Vagy talán Jézus Krisztus illyen sze-
rekre alapítá egyházát? 

Ezekből világosan kitetszik, hogy született 
elöjárókat nyakunkra kötni, a' szabad-választási 
jogot tőlünk elidegeníteni, fölülről való kijelölést 
megalapítani, a* kerületi akarat szerint való adó-
zást ránk vetni , egyházi itélöszékeket's consisto-
riumokat a'szabad conventek helyébe minden elő-
forduló dolog megbírálására és egyházi dolgok 
elintézésére, rendelni, — hivatalok hallatlan so -

kaságát, új czímzeteket teremteni, szent-széke-
ket, felsöségeket, executiókat 's a' t. az egyház 
nyakára vetni és evangyéíiom-elleni járom alá 
hajtani akartak 's igénylettek. 

Azóta minden módon igyekeznek, a1 hol csak 
lehetséges, ezen rendszert tettlegesen életbe hoz-
ni. Természetesen, most a' gyülekezetek tapasz-
talásból ismerkednek meg vele; és mind egye-
sek, mind egész gyülekezetek ezen erőszak *s 
kényszerítés alá nem hajolnak; tehát kínoztat-
nak ! Vannak példák, hogy illy szellemdús gyü -
lekezetek szörnyű költségbe jutottak, esztendőkön 
által az evangyéliom-és lelki vigasztalástól meg-
fosztattak, söt gyakran — minthogy jogtalanság 
mindig viszont jogtalanságot szül — rendetlen-
ségre , egyházi elöjáróságok iránti tiszteletlen 
magukviseletre és kemény kifakadásokra kény-
szeríttettek.— Akkor hárul még csak voltakép az 
új rendszernek egész súlya reájok ! Most jönek 
a' botok, hajdúk és világi hatalom! Ezt nem min-
den gyülekezet viseli el, 's a' mellyek az evan-
gyéliomban jártasak, jogaiknak hasznát veszik! 

Csupán egy pár példát hozunk fel: 
A' pinkafői evangelika gyülekezet, csak k e -

véssel ezelötf, kénytelen volt, — minthogy az 
esperes úr teljességgel kijelölni kivánt, — tano-
dai hivatalát esperesi együtt-müködés nélkül, 
teljes joggal ugyan, mert tanoda és hivatal 
a' gyülekezeté 's a' gyülekezetért vannak: mind-
azáltal szokatlan módon, maga betölteni. 

Épen illy esetben volt a' német sz. mihályi 
evangelika anyagyülekezet is. Minekutána 160 
évig lelkipásztori vigasztalást nélkülözött, 's hat-
van évig a' kél órányi távolságú szalonoki gyü -
lekezethez csatolva vala, hasonlóképen egy oly-
lyan rendes és teljesen jogos ugyan, 
de szokatlan lépésre kényszeríttetett. Minek-
utána ezen gyülekezetre nézve azon szerencsés 
pillanat elérkeznék, hogy rendes lelkipásztort 
meghívni képes volna; miután az országilag tör -
vényes feltételeket teljesítette 's ezek iránt a' f e l -
söség bizonyítványát kikapta: megtagadták tőle 
az általa választott lelkészt, mert kijelölni akartak. 
Most már őket egyik szent széktől a1 másik elébe 
hurczolták, Kaiphástól Pilátushoz, Pilátustól He-
ródeshez hajszolták, hogy végre elavulhatatlan 
evangelikus joguknak hasznát vévén , — mint-
hogy az esperes úr a' rendszer és még más ürü-
gyek alatt hivatalos kötelesség-szerinti egybemü-
ködését megtagadta, — lelkipásztorát önmagá-
nak kelle a ' régi apostoli rendelés szerint, e g y -
házi öregbeik által beiktatni. — Ekkor jöve 
meg az esperes úr, és az evangyéliomot, letiltás 
által, tölök ismét el akarta ragadni. — De vajmi 
óvakodnak ám, hogysem illyen könnyen hagynák 
magokat háborgattatni! 

Lássátok, szeretett atyánkfiai a' Krisztusban! 
annyira jutottunk! Ezek gyümölcsei az 1812- ik 
évben elkövetett tévedésnek, a' rendszernek, ós 
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mindazon igyekezeteknek, az evangelika szent-
egyházat a' helyett , hogy szeretettel vezetnék, 
inkább törvények által, mintegy világi ügyet k o r -
mányozni. — Napjainkban, midőn maga a' világi 
felsöség szelíd szeretet által igyekszik a' f e g y -
ver használatát enyhíteni, és örömest mind a ' b o -
tot, mind a' pallost enyésztetni! — és az evang. 
elöljárók kisértgetik az énekes-könyveket bottal 
iktatni be, erőszakosan egy inquisitorialis uralmat 
behozni, és egy rendszerrel, melly teljes iszonyú 
arrogantiával, az evangelika egyházon uralkodni ?! 
's így a' jó rend fentartásának különben dicsére-
tes szándéka mellett azt veszélyteljesen megren-
dítetni! — Ezt az alább-irt evangélikus keresz-
tyének nem tudják 's nem akarják eltűrni. — Mi 
tehát a' régi evangelikus rendhez visszatérünk 
azon teljes meggyőződéssel, hogy mihelyest ezen 
apostoli rend Krisztus parancsa szerint kígyói 
okossággal és galambok együgyüségével keze l -
tetik : nyugalom, béke, szeretet visszatérend 
ezen kerületi evangelika sz. egyházba. 

A' mihez ragaszkodunk, és mi a' magyar-
honi evangelika egyházban a' reformatiótól fogva 
divatban volt, és a' többi három kerületben mos-
tanság is teljes divat- 's gyakorlatban vagyon, a? 
következendőkben áll'. 

a) Korlátlan szabad-választási jog, saját kije-
lölés mellett, minden, akármi szín alatt mutatkozó, 
fölülről való kijelölés kirekesztésével, az egyház, 
tanoda és gyülekezetek összes szolgáira nézve 
egy általános szavazat-többség által. Minthogy 
egyház, tanoda, hivatal, lelkigyámolat, evangyé-
liom mind a' gyülekezeté és az egyházi emberek 
is attól ápolgattatnak és fizettettnek. 

Ezen szabad-választás csonkítatlanul adassék 
ünnepélyesen vissza a' gyülekezeteknek és j ö -
vendőre sértetlennek nyilatkoztassék! 

b) Továbbá ragaszkodunk gyűléseinkhez 
minden fokozatban egész a' négy kerületi e g y e -
temes gyűlésig. Ellen-mondunk az állandó e g y -
házi törvényszékeknek és consistoriumi czímnek 
mindörökre. Gyűléseink, hol minden tárgyak 
szabadon és nyilvánosan tárgyaltatnak, tökélete-
sen elégségesek! — 

c) Erősen ragaszkodunk az 1843-dik e g y e -
temes gyűlés nyilatkozatához, miszerint viszo-
nyos esetben az egy állandó gyűlésben , csak 
egy vagy több meghatározott eset elitélésére ki-
küldött 's erről teendő tudósítása beadásával 
hatáskörében megszűnő kiküldetmény (deputatio) 
elégséges. 

d ) A' „Rendszer" név alatt 1838-dik évben 
nekünk szánt egyházi rendelet, mivel nem Isten-
igére épült, egészen elvettessék és arról többé 
szó ne legyen. 

e) A' superintendenseknek, espereseknek 's 
mindennemű felügyelőnek adandó utasítások meg-
vizsgáltassanak 's ha hogy hibások, javíttassanak 
meg Isten igéjéből. 

f ) * ) Minden három évben minden helybeli 's 
esperesi hivatalnokok újíttassanak meg szabad-
választás útján, olly kikötéssel, hogy a' tiszti 
hatalomnak minden visszaélése az által gátol-
tassék, hogy ugyanazon személy kétszer egymás 
után esperesnek ne választassák meg, hanem 
csak három új év után. 

g) Az esperesség és esperes hatásköre és 
tekintete tökéletesen ismét helyre-állíttassék. Köz-
vetlenül se superintendens, se superintendentia 
ne avassa magát a' gyülekezetekbe. A' superin-
tendens csak egyházi látogatásnál és a ' lelkipász-
torok rendelésénél folyjon közvetlenül az egyes 
gyülekezetekbe. 

h) Minden, az evangelika egyháztól megbí-
zott tisztviselő az összegyűlt gyűlés előtt, melly-
ben hívataloskodik, tegye le esküjét, vállalja fel 
hivatalát, és annak kezébe tegye le is. 

i) Minden esperesi 's kerületi gyűlések azzal 
kezdessenek, hogy az elöljárók eddigi hivatalos-
kodásukról, az utolsó gyűléstől fogva , számot 
adjanak. 

k) Egy gyűlés se oszoljék fel a' j egyző-
könyv hitelesítése előtt. 

I) *) A' lelkipásztorok és oktatók, mint eleitől 
fogva, ugy jövendőre i s , az agostai vallástételre 
köteleztessenek; hogy a' gyülekezetek tudják, 
várhatják-e és melly mértékben kívánhatják az 
evangyéliom hirdetését; — nehogy ma egy, 
holnap más emberi tanítmány és világi bölcseség 
(melly balgatagság az Isten előtt 1 Korinth. 3, 
19): hanem a' merő, tiszta, régi, változatlan I s -
ten-ige hirdettessék! 

m) Nem ellenezzük, hogy az egyházi régi 
apostoli szerkezet Írásban is feltétessék, 's mi 
közönséges keresztyén emberek is tudhassuk, 
hogy az egyház evangyéliomilag vezéreltetik. 
Csak a' fentebb érintett evangyéliomi elvekkel 
össze ne ütközzék. Megállunk mi abban a1 s za -
badságban, mellyel Krisztus bennünket megszaba-
dított, és nem hagyjuk magunkat ismét szolgai 
járomba fogatni! — Örömest hagyjuk magunkat 
az evangyéliom által vezéreltetni, de engedel-
münknek önmagunk meggyőződéséből kell jönie 
és szabadnak lennie. 

Ezek, tisztelt atyánkfiai az Úrban ! röviden, 
de értelmes gondolkozás után, meggyőződéseink, 
mellyekben erősen megállunk, és sem most, sem 
jövendőben tántorodni nem fogunk. Ezek sérel-
meink 's kivánataink, mellyekböl semmit le nem 
engedhetünk, ha csak a' szent irás tiszta ér tel-
méből meg nem mutatják, hogy valami evangyé-
liom-ellenit kívánunk. 

Kérünk tehát, Jézus Krisztusnak, az egyház 
urának nevében, titeket fentisztelt 's szeretett 
hitsorsosink 's atyafiainkat: tekintsétek 's vegyé-

*) A z f. és 1. betűk alatt i pontok többek által kihagyatni 
yagy lényegesen módosíttatni kérettek. K. 



tek szívetekre a' szentegyház ínségét 's az által 
a1 felhalmazott bajnak alapos gyógyszert nyújtsa-
tok , — hogy ti jámbor belálás által vezérelve, 
azon gyűlöletes rendszernek megsemmisítésével 
ezen kerületnek evangyéliomi szabadságát jöven-
dőre biztosítani igyekeztek I — Ez által, nagyra-
tiszteit hiltársu atyánkfiai! az egyháznak a1 bé-
k é t , a' gyülekezeteknek jogaikra nézve meg-
nyugtatást, a' sz. ige szolgáinak a'titkon-ítélő 
egyház-törvényszékek és éltök hosszági itélö 
gyötretései és törvényzavarásai elleni nyugalmat 
szerzendetek. Igy meg lehet óvni az egyházat 
szakadástól melly jelen körülmények közt napon-
ként gyógyíthatlan betöréssel fenyeget. 

Vezérelje tehát az Úr' lelke, a 'szeretet és 
istenfélelem lelke a' fentisztelt gyűlést, hogy a' 
mi alázatos és szerény kérelmeink hajlandó ki-
hallgatást, igazságos és jámbor méltánylást talál-
janak, 's az Úr' kegyelme nálunk lakozzék. 

Az Úrnak ezen kegyelmébe az egész közsé-
get szívünkből ajánlván, maradunk teljes szere-
tettel és evangyéliomi tisztelettel. 

A' főtisztelendő kerület szeretett Hitsorsaink-
nak atyafiai a' Krisztusban. Következnek sok ezer 
aláírások. *) Közli K. K. 

K fi 1 f ö 1 <1. 
T ü b i n g á b ó l l e v é l . Tübinga, aug. 3 0 -

bán 1845. 
Tisztelt 'stb. — ! 

ígéretemnél fogva bátor vagyok szavamat 
beváltani s itteni körülményekről némi tudósítá-
sokat adni. 

Legelébb is, minthogy mindeddig tökéletes 
bizonytalanságban voltunk az ezen egyetemen a' 
magyarok részére kiosztatni szokott stipendium 

*) Eredményül ennyit tudathatunk: September elején n a g y -
tiszteletü fe l ső -vas i esperes úrtól az ujon-alakult n . - s z . 
raihályi e g y h á z hivatalos levelet v e v e , mellyben tudatja 
eljövetelét , a' le lkész-választást előveendő. Ezen levelét 
kisér'e főtisztelendő superintendens úr aláírásával e l l á -
tott ki je lölés i j e g y z é k , köve tkező t. urak neveikkel e l -
látva : első: S t r a n e r úr, soproni s e g é d - l e l k é s z , má-
sodik : R i t t e r S á m u e l úr, fe l ső- lövöi v o l t , d e akkor 
már három hónap óta az Urnák új szőlőjében munkás; 
a1 harmadik papi jelölt H u 11 e r úr Pinkafejről. 

Az i g é r t időre megérkezet t t . esperes úr a' szándé-
kolt választást e lővenni: a' gyülekezet azonban a1 k i -
jelölést el nem fogadhatónak, máskülönben is szükség-
telennek nyilvánítá, minthogy t. R i t t e r S á m u e l úr 
említett idő óta az összes gyü lekeze t szeretetét 's b izo -
dalmát bírja 's csak egy sem találkozik a' hívek között , 
ki akármelly más egyént óhajtana. V é g r e t. esperes úr 
engedvén a' közkívánatnak, a1 meghívó levelet aláírá-
sával megerös í té 's főtisztelendő superintendens úr alá-
írását is kegyeskedett kieszközleni 

September 2 8 - k á n egyházmegyénk fe lügyelője H r a -
b o v s z k y úr "s a ' g y ü l e k e z e t je lenlétében t. esperes 
úr által, istentisztelet előtt, a-1 beiktatási szertartás v é g -
hezvitetett. K. K. 

tekintetében, 's e' tárgyban a' Prot. Lap is hibás 
adatokat közlött: szükségesnek találtam, az ezen 
egyetemet meglátogatni kivánó honfiaínk tudo-
másául , hiteles kútfőkből merített adatokkal, a r 

dolgot tisztába-hozni. Az egyetem tanácsnoka 's 
jegyzője, felszólításomra, ezen nyomtatott hiteles 
adatokat közlötték: Kristóf hg, a' XVII. század-
ban, egy Fiferni nevű magyar által a' harczban 
a' haláltól megmentetett, a 'herczeg hálául, Fiferni 
indítványára, az ezen egyetemet meglátogató 12 
egyén, magyar és erdélyi, számára szabad asztalt 
és borpénzt alapított, kik a' többi tápintézetbeli-
ekkel közösen élvezték ezen jótéteményt. Ez foly-
tonosan 1829-ig tartott, midőn a' tápintézet leég-
vén, ezen egész intézmény pénzbeli jotéteménynyé 
változott át ugy, hogy a' tápinlézet helyébe 30 
számára stipendium alapíttatott 150 egy évi r a j -
nai fttal = 124 pgöft; e' közöl jelenleg 4 egyén, 
magyar és erdélyi, összesen, húzza ezen stipen-
diumot. E ' szerint tehát négyen tarthatnak számot 
ezen segélyre, melly az egyetemi tanács által, a* 
király megerősítésével, mindig 3/4 évre szokott 
kiosztatni, még pedig jul. 11-tői kezdve a' szá-
mítást. Van még ezen kívül, erdélyiek 's ezek-
nek távollétökben magyarok számára 4 egyénre 
egy évre 10 rajnai ftból álló alapítvány is. Első-
séggel bír, ki elébb jön, 's a' szükséges bizonyít-
ványokkal ellátva, az egyetem anyakönyvébe be-
kebeleztetik. Szükséges ugyanis, minden, ezen 
egyetemet meglátogatni kívánónak magát , ha 
polgára akar lenni 's a' segélypénzben részesül-
ni, — kezességi irattal ellátnia, melly atyja vagy 
barátja által jót-állva 's a' városi, vagy megyei 
törvényhatóság pecsétjével erősítve, hogy a ' j ó t -
álló egyén képes birtoka értékével a' teendő tör-
vényes adósságokat fedezni, a'württembergi tö r -
vény által megalapított adósságok fizetéseért, 
melly nem mehet többre 80—100 pftnál, kezes-
kedjék. — Ezen semesterben 7-en voltunk, 6 ma-
gyar 's 1 egy erdélyi, a' jövő téli semesterben 6 
egyén marad itt, e' szerint a' segélypénzre nem 
számolhatni, melly már jövő tavaszig ki van 
osztva. 

Fog tán némi kis érdekkel bírni, ha ezen 
egyetemet meglátogatott magyarok 's erdélyiek 
névsorát tudomására adandóm, mit az egyetemi 
anyakönyvből 1700-ik évtől kikerestem, régibb 
idökbelit nem kaphattam meg. 1700—1749- ig 
egy sem volt, ekkor jöttek, midőn az egész egye-
men csak 25 theologus volt , néhány magya-
rok, u. m. 
1 7 4 9 . Münch Sám. Philip, soprony i .—Sever in i János , n ó g -

rádi. — 3 erdélyi . 
1 7 5 7 . Kéler János Sám. , Rártfa, Sáros . 
1 7 6 3 . Schaefer János és Freysmuth János, pozsonyiak. — i 

erdélyi . 
1 7 7 9 . Pazar.András , Klenócz, Kis Honth. — Gyurgyek S á -

muel, Folkusfalva, Turócz. — Freytag Mihály, Geor -
genberg , Szepes — 3 erdélyi . 

1 7 8 7 . Cerva Mátyás, Szepes -Vára l lya . — Fabricy Sámuel, 



Bes i tercze , Zólyom. — Lang Jakab, Béla, Szepes . — 
1 erdélyi . 

1 7 8 9 . 2 , és 1 7 9 0 . ismét 2 erdélyi. 
1 7 9 3 . Karlovszky Zsigmond, Eperjes, Sár. — 3 erdély ive l . 
1 7 9 6 . 2 erdélyi. 
1 7 9 8 . Baranyai Pál, Tiiricsba, Nógrád. — W a n k o András , 

Soprony, Sopr. — 2 erdélyivel 
1 7 9 9 . 3 , 's 1 8 0 1 . 4 erdélyi . 
1 8 0 3 . Mikulás Dániel , Batkó, Gömör. — 2 erdélyivel. 
1 8 0 4 . Karlovszky J ó z s e f , Dobrapataka. — Kupecz János , 

Markuska. — Binder, most szász superint. Erdélyben, 
— Azonkívül még 4 erdélyi. 

1 8 0 7 . Huss János, Eperjes , Sáros. EIsö írta német nye lven 
n e v é t , az előbbiek mind la t inul , valamint később is 
sokáig. 

1 8 0 9 . Semian Mátyás, Bazin, Pozs. — Benka Ádám, A r a n y -
patak. — Podleszny Andr. , Margonya, Sár. 

1 8 1 1 . Schuleck Gáspár, Tiszolcz, Gömör. — Bosnay Sám. , 
Ó-Zólyom, Zólyom. 

1 8 1 4 . Scholcz Adolf , Mattheoz, Szep. — 5 erdélyivel. 
1 8 1 5 . Zapf János, Modor, Pozs — Greguss Mih., Puszta-

födémes, Pozson. — Dobák D á n i e l , Dobrona. — 6 
erdélyivel . 

1 8 1 6 . Sztromszky Sám. és Seberini András, aus U n g a r n . — 
2 superintendenseink mellett fel van írva, uterque pro 
more ob paupertatem nihil so lverunt; általában a' 
magyarok 's erdélyiek mellett mindenhol ez ál l : nihil 
solverunt, csak 3 0 xros. 

1 8 1 7 . Jankovics Jáo. , Klacsán, T ú r . — 3 erdélyivel . 
1 8 1 8 . Honéczy Dán. , Ném.-Lipcse, Lipt. — Boleman István, 

Garamszegh, Zólyom. — Kolbenheyer Mihály, B i m a -
szombath, Gömör; Nyustyán pap Gömörben. — K o -
miáthy Károly, Osgyán, Nógrád. — Mudrony János , 
Zaszkal, F e l s ö - M . - Ó . — 8 erdély ive l . Legtöbben v o l -
tak ezen évben 1 3 . 

1 8 1 9 . Fél ix Imre, Piralt, Sáros. — Gegus János, Pilis. — 8 
erdélyivel , 3 semesterig. 

1 8 2 0 . Biecke Gust . -Adol f , Stubnya. A 'k i rá ly i seminaríumban 
1 8 1 5 - t ő l 1 8 2 0 — 1 8 2 8 . ő szé ig e g y sem volt. Á l t a -
lában ezen ti ltott idő lefolyta alatt más külföldiek, 
frankok, schweicz iak , bajorok által nagy számmal Iá-
togattatott az egyetem. 

1 8 2 8 . Hauser Titus 3 sem., Lőcse, Szepes . — Hoics Sámuel 
3 sem., Breznó , Zólyom. — Horeczky János 3 sem. , 
Pest. — Tuppy József 3 sem,, Tál lya , Zemplén. — 
Petras József 3 sem., Dobrona. — Marczelly János 2 
sem., Durand, Szepes. 

1 8 2 9 . MatejákMihály 2 sem., N.-Károly , Szalmár; Gömörön 
holt e l , mint tanitó 1 8 3 8 - b a n , — Sándor János 3 
sem., B a d o w a , Gömör. F e l s ő - S a j ó n pap Göm. — 5 
feljebb említett. 

1 8 3 0 . 5 feljebb említett . 
1 8 3 1 . Chudovszky Mihály, Hrochat i , F . -M.-O. — 2 e r -

délyi . — Benkó György, N a g y - B o d o n y . 
1 8 3 2 . 3 feljebb említett. — 1 8 3 2 — 1 8 4 0 . őszé ig e g y 

sem volt . 
l 8 4 0 / i i . Homolya András, N y í r e g y h á z , Szabolcs . Osgyáni 

tanító, azelőtt Gömörön. — Phil ippy János , Bé la , 
Szepes . — Zöllner János, W a g e n d r a s s e l , S z e p e s . — 
Haberern Jonathán. 1 8 4 1 . tavaszától 1 8 4 2 . tava -
száig senki. 

1 8 4 2 / a . Czambell Pál 3 sem., Z ó l y o m - L i p c s e , Zólyom. — 
Gebhardt Mátyás, Sopron, Sopron . — Bepiczky J á -
nos , Korpona, Nyitra. — Bostár Ján. 3 sem., Breznó , 
Zólyom. 

t842/g. Gildein György 2 sem,, Hunsdorf, Szepes . — Srenka 
Józs . , Milutje, Sz. -Miklós , Liptó. — 2 előbbi. 

1 8 4 3 / 4 . Bloch Móricz egyedül , N.-Várad, Bihar. 

1 8 4 4 . Herfurth József, Eperjes , Sáros. — Ambrózy János , 
S e l m e c z , Hont. — Saar Dávid, Pozson, Pozson. 

1 8 4 % . FJeischhacker Károly és Ulber Mátyás , sopronyi 
polgárl iak. 

1 8 4 5 . Bartholomaeides Károly és Valentinyi János , nógrádi 
papfiak. — Biszterszky János , Szenicz , Nyitra. — 
Schutter János, Mediásch, Erdély. — Libay Endre , 
B o z s n y ó , Gömör. 

Már most a' tanulmányi szakokról néhány i s -
mertető vonást. A' theologiai szak olly jeles egyé -
nekkel van ellátva, hogy bármelly egyetem f é r -
fiaival méltán vetekedhetik. Dr. Baur, specula-
tiv kritikus, Hégel követője, ki már kétszer hiva-
tott Berlinbe, legkeresettebb collégiumai vannak. 
Olvas dogmák történetét, vallásphil., János ev. 
magyarázatát. Öt közvetlen a'Göttingából szám-
űzött 7 férfiak egyike követi Dr. Ewald ó - s z ö -
vetség magyarázatával, ki általában elismert első 
orientalista egész Német honban. Utána jő Dr. 
Zeller privát tanító, Strauss barátja 's követője, 
csakhogy valamennyire mérséklettebb szellemben, 
kedves jelenet a' többi orthodox pietisták serege 
között: olvas philos. történetét, apostolok tetteit, 
János apocalypsisét, Schleiermacher és Hegel 
tanszerét, összehasonlítva. Némi tekintetben kö~ 
zéjök számítható Dr. Schmidt is erkölcstanával, 
csakhogy már nagy-mértékben hajlik a' pieti-
smushoz. A ' többi tanítók vastag orthodoxok, 
buzgó, hogy ne mondjam fanaticus pietisták, kik 
a' fölebbiekkel szüntelen küzdenek, 's a' lakosság 
kedveltjei,— mert papolniok is kell. Ezen ortho-
dox-pietisticus irány olly-annyira sajátja a' nép -
nek itten, 's olly elkeseredéssel küzd a" specula-
tiv kriticismussal, hogy ennek követői gondolko-
dásuk módja miatt még nöszülésökben is igen n e -
héz akadályra bukkannak, csakugyan kell izzad-
niok, míg istentelen vallástalanságuk miatt, kivált 
a' phil. tanítói, nőre szert tehetnek. —A' phil. szak 
középszerű egyénekkel van ellátva. Jó Zellernek 
a' phil. története, leglátogatottabb collegium, még 
priváttanító, hallani, hogy Bernbe hívatik el taní-
tónak. ReifT saját rendszerével hégelféle, sokban 
Spinozához hajlik: olvas jeles lélektant, metaphy-
sicát, logicát. A' nagy Fichtének nagyon közép-
szerű fia, atyja rendszeréhez látszik ragaszkodni, 
mellybe azonban nem képes lelket teremteni, ke-
vés érdeket tud gerjeszteni előadása által; olvas 
lélektant, neveléstant. Vischer a* legjelesebb 
mindnyájok között. Mult semesterben nevezte-
tett ki rendes tanítónak, 's ezen hivatalában, mint 
aesthetica tanítója, csak egy semesterig működhe-
tett. Beigtató beszédében ugyan szörnyen kikelt 
a' pietisták ellen, philosophiájával kívánta őket 
bunkós modorban ledorongolni. Többi közt mond-
ja ezen beszédében: „Ich verspreche meinen 
Gegnern — in Princip — meine volle unge-
theilte Feindschaft, meinen offenen und herzli-
chen Hasz." Ebbeli nyilatkozata felzúdítá ellene 
a' pietisták engesztelhetlen dühét, elkesere-
dett harczot harczolának ezen frivol ember el-



len. Collégiumaiban saját személyének üldözte-
tését hozván fel, mondá: „Socrates hatte müssen 
den Giftbecher t r inken, Christus sein Leben am 
Kreuz lassen, Huss in den Flammen enden, bei 
Luther habe es schon auch gebrendelt, — indes-
sen will ich mich solchen flottén Kerls nicht gleich 
stellen." E1 szerint folyt a* harcz, ellene és mel-
lette, majd minden nap jelent meg egy röpirat Vi-
scher ügyében. Strauss, ki ,,Das Leben Jesu" 
munkája miatt, melly 1835—40- ig 5-ik kiadás-
ban jelent meg, exclerisáltatott, 's 1837-ben Zü-
richbe hivatott meg tanítónak; később azonban a' 
liberális canton tagjai , mellyek által megválasz-
tatott, mások által váltatván fel, más hivatott he-
lyébe, fizetését azonban hólta napjáighuzza, 'sezt 
az öszveget Ludwigsburg szülővárosa szegé-
nyek házának építési felsegélésére ajánlá min-
denkorra, — szintén föllépett Vischer mellett 
egy röpiratban, egy ,,in die Ruhe gesetzter Den-
ker" név alatt; most Heilbronnban lakik csa-
ládával nyugalmasan, itteni barátjait gyakran 
meglátogatja. De az ellenzéki párt: —elvégre 
annyira vitte a' dolgot, hogy Vischer a' kormány 
által 2 évre fizetése húzása mellett nyugalomra 
tétetett. Később azonban igyekezend a' kormány öt 
tanszékétől — mint hallik — eltávolítni, 's könyv-
tárnoki vagy más hivatallal ellátni. — Schelling 
fia mult semesterben olvasta atyja phil.áját kevés 
sikerrel és részvéttel, most Stuttgartban káplán. 
— Uhland, a' veterán költő, itt tölti csendben élte 
végnapjait. 

Nem tudom, nem kivánok-e ismert dolgot 
közleni, de minthogy e' felöl honomban nem hal-
lottam semmit, 's itten többektől felszólíttattam a' 
tanítók részéről is , vájjon honunkban a' mostani 
mozgalmak valóban olly szinezetüek-e, mint az 
általam alább adandó ismertetésben iratik, 's meg 
levén győződve, hogy ha kegyed előtt tán már 
ismert dolog lenne is, ezen közlésemet rosz n é -
ven nem veendi: bátor vagyok hát röviden né -
hány adatot említni. Ez ugyanis Dr. Jordán l ip-
csei tanítónak, Hannoverben megjelent, Prutz á l -
tal szerkesztett: „Literar historisches Taschenbuch 
für das Jahr 1845", folyóiratban „Ungarns lite-
rarische und nationale Bestrebungen" czím alatt 
megjelent czikke. Történeti adatokon alapult r e -
mek, tudományos czikk, főképen a' tótok, kik ho -
nunkban a' magyarok által, nyelvök 's nemzeti-
ségök kifejlésében, minden törvényes és nem t ö r -
vényes uton, nyilván és titkon akadályoztatnak 
— védelmére kikelt jeles mü; mintha csak Kol-
lár czikkét olvasnók benne. — A' magyarokat 3 
pártra osztja. Elsők az Ultramagyaren, unter d e -
nen der blindeste Partheiführer ist auch der Gráf 
Zay. Das Forum, in welchem sich dieser Trosz 
wahrhaft barbarischer Geistesdespoten herumtum-
melt, ist der Pesti Hirlap, dessen Redacteur Kos-
suth von seinen Mitarbeitern an gránzenloser Un-
bandigkeit bisweilen sogar noch übertroffen wird. 

— Den unabweislichen Untergang Ungarns zu 
verhindern, hat sich neulich „die Stimme eines 
Todten" hören lassen; „Wesselényi szózata", 
mellyben föelvül állítja fel, hogy ha az északi óriás-
befolyását akadályozni kívánjuk, szükség Ma-
gyarhon minden lakosainak minélelébb megma-
gyarosodniok. Ha ez megtörténik, akkor mondja 
Jordán: „durch solche, das heiligste Gefühl ve r -
letzende Gewaltthátigkeit alle westslawischen 
Völkerschaften unmittelbar in die Hande Ruszlands 
geliefert werden müssen, in welchem, als in 
dem einzigen slawischnationalen Reiche, sie nicht 
anders, als ihren letzten Rettungsanker sehen 
können." Ettől függ, mondja, Austria és Porosz-
hon jövője is. — A' másik párt charakterisirt sich 
durch eine gemessenere Ruhe, kik szintén lehetet-
lennek tartják Magyarhon felvirágzását olly sok 
nemzetiségek között, hanem semmit sem kívánnak 
erötetéssel, mindent rendes törvényes uton. Egy 
3- ik párt szintén kivánja a' magyarosodást. Doch 
müsse man dies von langsamen (Bildung) E in-
wirknng geistiger Potenzen, der Übermacht ma-
gyarischer Bildung u. Literatur dem Einílusse 
des politischen Gewichtes überlassen. Ezen alap-
okok — mondja — legveszélyesebbek a 'Magyar-
honban lakó tótok- és németekre. Ezen párt főnö-
ke Sz gr . ; de azzal vigasztalja magát, 
hogy ezen párt nagyon csekély.—Ezután átmegy 
a' m. t. társaságra, hol — azt mondja — a' philo-
logiai osztályban, mint rendes tag, egy homoeo-
patha van. A' történetiben B — , ein guter Lyri-
ker, wissen wir nicht, als erster figurirt? A' ma-
themat-osztályban „man wolle behaupten, dasz 
alle ausgezeichneteMathematiker sein sollen." A* 
természettaniban egyik ollyan tag van, mellynek 
a' m. terminológiában vannak érdemei, a" másik 
egy cserebogár-fajt fedezett fel, egy 3-ik ismeri 
a' németeknek legújabb phil. rendszereit. — Egy 
tag, ki már 12 év óta 500 pgö ftot huz, az által 
nyerte helyét , hogy egy fiatal ember által 300 
pftért egy jeles tudományos munkát fordíttatott le. 
— Prófétai előrelátással jövendöli, hogy a' ma-
gyarok igyekezetei nem hozandnak gyümölcsöt, 
söt eljő még azon idö, még pedig nem sokára, hogy 
egykoron a' magyarok állandnak azon viszony-
ban a' tótok ellenében, mint ezek jelenleg ama-
zok irányában. — Mi által lett a' magyar elem — 
kérdi tovább — uralkodóvá? nemde a' tótok és 
németek hanyagsága, egyenetlensége és aposta-
sisa által? De már most elvégre átlátták a' tótok 
és németek, mennyire veszélyeztetik nyelvök 's 
nemzetiségök ezen mozgalmak által. Valahára — 
nem az országgyűléstől — hanem a' kormánytól 
kaptak engedelmet ujság-szerkesztésre. Hasonló 
ellenséges indulattal viseltetnek nemcsak az e r -
délyi szászok, hanem a' szepesi németek, és több 
városok is a' magyarosodás ellen, és a' tótokkal 
e' tekintetben szövetkezni kívánnak. Kik voltak 
főképen azon férfiak, kik a' magyarosodás zász-



lóját felütötték? Vájjon nem mindnyájan véröket 
tagadó tótok és németek? H , L , 
K (ein geborner Slave) , P (kinek 
atyja v. nagyatja Lengyelhonból jött Magyarhon 
ba). Hát gr. Z—,dieser Urmagyare? hát Sz 

nem tiszta tót név -e? Und der lebenslusti-
g e }y ? — Névtelenül azért jelentek meg 
Lipcsében több röpiratok, mert szerzőik szé-
gyenlették tót vagy német nevöket a' czímre ki-
tenni. A' nem-magyaroknak elmetszetik minden 
közlekedési út szellemi müveltségökre. 'stb. — 

Sept. első hetében leend a' Gusztáv-Adolf 
társulatnak nagy közgyűlése Stuttgartban, hol sok 
kitűnő Notabilitások jelenendnek meg. Neander, 
De Wette, Hagenbach, Uhlmann,Tholuck, Nitsch, 
Baur, az itteni egész theologiai kar. — Az itteni 
új egyetemi épület felszentelése oct. 31-kén tör-
ténendik meg, a1 király jelenlétében: nagy ünne-
pélynek néz elébe Tübinga.—A' göttingai egye-
temen jelenleg egy honfink van a' Szepességröl, 
Emericzy, ki a' 24 aranyból álló philosophiai pá-
lyadíjt elnyerte, Herbarth philosophiáját tanítja. 
A' greifswaldi egyetemben szintén két szepesi 
van, Máday, Fábry. Halléban mult semesterben 
15 magyar volt. 'stb. 

ISoroszló. E' városban a' dissidens-katk. 
egyház legalább 4—5,000 tagot számlál, kik 
közöl, igaz, 12 - 16 személy, mint a ' róm. kath. 
egyházi lapban magok törődött szívvel mondják 
, ,a ' legmélyebb megbánás- és szégyennel" a' 
róm. kath. egyház kebelébe tértek vissza. — 
További intézkedésig valószínűleg Boroszló-, 
Schweidnitz-, Liegnitz-, Glogau-, Tarnowitz-, 
utóbb tán Görlitz-, Ratiborban fognak keresz-
tyén-katholikus papok állandóan lakni 's on-
nan a' hozzájok közei-fekvő fiókegyházak 
istentiszteletét vezérelni. Magában Boroszlóban 
is második egyháztestületre lesz nem sokára 
szükség, mivel sem a' mostani hely, a' hol az isten-
tisztelet tartatik, sem egy vagy két pap ereje 
nem képes már a' szükségnek eleget tenni. — A' 
ker.-kath. egyházak száma Sziléziában csaknem 
naponként szaporodik 's igen nehéz istentiszte-
letre vonatkozólag, a' kívánságot kielégíteni, nem 
levén elegendő-számú dissidens-kath. pap. — A' 
r. kath.párt bármint törekszik is a' dissidens-kath. 
egyháztagok szaporodását tagadni, közlönyei 
mindazáltal e ' szaporodást akaratlanul is elárul-
ják. Nem rég péld., mint maga a ' r . -kath . egyh. lap 
is jelenté a' sz.-móricználi pap Boroszlóban az iránt 
folyamodott a' hatósághoz, hogy ez tiitsa el az új 
egyházat a' papi működések elvégzésétől 's utasítsa 
azt hozzá, mint papjához ; mert a' palástdíj eleste 
által annyira csökként jövedelme, hogy hivatalá-
ból többé el nem élhet. — Az april. 16-kai köz-
gyűlésben Ronge rövid tudósítást adott utazásáról, 
több gazdag ajándékot jelentett be, azután Woy-
narski Tamás r.-kath. papot mutatá be a 'gyüle-
kezetnek, ki paphívataláról lemondott, a1 k.-kath. 

egyházba lépendő. A'litterae formatae megnézése 
után határoztatott, hogy Woynarski a' gyüleke-
zetbe beiktattassék és személyes viszonyairól 
közelebbi tudósítások szereztessenek, hogy F e l -
sösziléziában vagy Posenban papul-alkalmaztatá-
sa iránt rendelkezés a' szerint történhessék. T o -
vábbá határoztatott, hogy minden papi cselek-
vény az illető hatóságnak tudtul adassék, iskola-
alapításra választmány kineveztessék, 's vallásos 
és tudományos-foglalatu munkákból könyvtár 
alapíttassék. — A' kormányzó elöljáróság s k o -
rosbak gyűlésében Woynarski papnak, 's Wie-
czoreck r. kath. papjelöltnek, egyszersmind a ' 
boroszlói egyház tagjainak ajánlkozásuk követ-
keztében megengedtetett, hogy az egyházi r e -
formra vonatkozó legfontosb munkákat lengyelre 
fordíthassák 's Felsöszilézia, Posen 'st. lakosai 
többször nyilvánított óhajtásának, e' munkákat 
anyanyelvökön olvasni, eleget tehessenek. A z -
után az énekeskönyv-szerkesztésre összeállt v á -
lasztmány jelenté a' gyűlésnek, hogy munkáját 
bevégzé, 's az énekek sajtó alá adathatnak. Ehez 
az elöljáróság indítványa járult, miszerint az e g y -
ház lelkeinek számáról lajstrom készíttessék, hogy 
egyrészről a' statushatóságnak ez ügyben tett 
tudakozására jövendőben is pontos tudósítás adat-
hassék, másrészről az iskolába járni még köteles 
gyermekek száma tudassék, mi a' nem sokára é le t -
be-lépő iskolára nézve igen fontos. — Maj. 1 1 - é n 
Brauner, habelschwerdti káplán, a'boroszlói d i s . -
kath.egyh. előtt következő hitvallomást tön: „ T e s t -
vérek a' Krisztusban! Én, Brauner Róbert, eddig 
habelschwerdti káplán, régóta érezém már, hogy 
szellemem a ' r . egyh. némelly tanaitól 's kedélyem 
annak sok szokása- és rendelvényétől el idege-
nedett. Ez okból a' hatalmas reformatori mozga-
lom, melly rövid idő óta a' hierarchia ellen fölemel-
kedett, reám nézve mély benyomás, hatalmas befo-
lyás nélkül nem maradhatott. De nem mindjárt sza-
badulhattam a' szokás és előítélet kötelékeitől és 
sok más gátló tekintettől. Időközben azonban olly 
erőssé, olly élénkké 's elhatározottá lön az elkez-
dett reform szükségessége 's igazi keresztyéni-
sége felöli meggyőződésem, hogy lehetetlen a' 
római egyháznak tovább szolgálnom 's ahoz t a r -
toznom, és szent, mulaszthatlan kötelességnek 
tartom a' megtisztított, megújított, igazán k e r . -
kath. egyház részére ünnepélyesen 's nyilatkoz-
nom, Ígérvén, hogy minden erőmet, minden élet-
napomat ezen egyház felvirágoztatására és t e r -
jesztésére szentelendem hü buzgalommal." — 
Maj. 3-kán határoztatott, hogy az új papok fela-
vatása a'már is fe\avatollEiehhorn és Hoffenrich-
ter papok segédkedése mellett Ronge által t ö r -
ténjék. Igy most Sziléziában a1 dissidens-kath. 
egyháznak 7 papja van. (A. K. Z.). 

További tudósítások a' dissi«l-. 
k a f i i o l i k u s o k r ó l . Brombergben apr. 6 - á n 
volt az első alakító gyűlés. Az egyház nyomban 



5 0 tagot számlált 's a1 r. kath. egyházzal jó 
egyetértésben él. Az első istentiszteletet, Szad-
kowitz segédkedése mellett , Czerski tartotta 5 
90-en áldoztak. — Marienburgban az űj egyház 
Czerski vezérlete alatt tartá az első istentiszte-
letet az ev. templomban. Utóbb ugyanaz szentelé 
föl a' régi ev. imaházat, melly az új egyháznak 
adatott át. — Stargardban az új egyház május 
28-án szabad-ég alatt tartotta az istentiszteletet; 
mert a1 superint., ministeri parancs következtében, 
nem merte az ev. templomot átengedni. — Ma-
rienwerderben aprilben 43 taggal szinte dissidens-
kath. egyház alakult. Rudolph és Dowiat danzigi 
papok május 30-kán a' marienwerderi főtemp-
lomban tartották az istentiszteletet. — Schwer-
senzben, Posentöl csak egy mföldnyire, a' mint-
egy 40 családból álló új egyháznak Czerski tartá 
az első istentiszteletet ev. temetőben, mivel az 
odaígért ev. templomot rögtön érkezett tilalom 
miatt átadni nem lehetett. Úr-vacsorája közben 
két nő rögtön visszalépett, de a' helyett mások 
csatlakoztak az új egyházhoz; a' rendőrség e l -
nöke oltalma alá vette a' vakbuzgók által fenye-
getett istentiszteletet, így az nagy sokaság jelen-
létében nyugottan és szívemelöleg ment véghez. 
Egyébiránt itt már évek óta biblia-olvasással fog-
lalkodtak, a' reform szükségességét elismerék,söt 
német mise 's német predikátzio behozásaért k ö -
nyörögtek, de hasztalan. — Pleschenben új egyház 
van alakulóban. — Königsbergben april 13-kán 
gyűltek először össze azon katholikusok, kik el 
voltak tökélve, Romától elszakadni (sok jelen volt 
nem-katholikust eltávozásra kelle megkérni). 
Fleury, franczia nyelvtanító, tartott beszédet, 
mellyet több ellenző zajongása szakított félbe, mi 
azonban a' dolog menetét meg nem akasztá. 50 
tag nyilatkozott. April 16-án az egyház csak-
ugyan megalakult 's már 100 tagot számlált. Nem 
sokára több jószágbirtokos a' szomszédságból 
csatlakozók hozzá. Az ev. község odaigéré f ő -
templomát istentisztelettartásra az új egyház-
nak , ettől azonban ministeri parancs eltiltá. 
E r r e a' presbyterium okokkal támogatotl f e l -
írásban kijelenté, hogy igéretét vissza nem húz-
hat ja! — A' berlini új egyházra nézve, melly 
mintegy 1200 tagot számlál, april 20-dika 
nevezetes nap volt. Ronge ott vala. A' klastrom-
templomot megnyerni hasztalan törekvés volt. 
A ' terem zsúfolva vala. Az istentisztelet sokakat 
annyira meghatott, hogy mit elejénte nem szán-
dékoztak, az úr-vacsorájával éltek. Ronge Máté 
7 , 19. 20. prédikált. — Maj. 1 -én Müller, a ' 
„Katholicshe Kirchenreform"szerkesztöje, levelet 
bocsátott minden új egyházhoz azon felszólítás-
sal, hogy keletkezésök történeteit, továbbá minő 
külső akadályokat kellett 's kell még íegyőzniök, 
minő segedelmet kaptak az ev. egyháztól, ható-
ságok 's testületek miként mozdították vagy moz-
dítják elö az egyházreformot 'st. küldjék be hoz-

zá , miszerint e* tudósításokból az új mozgalom 
hiteles történeti leírása már most elkészíttethes-
sék. Maj. 7 - én új elöljáróság választatott az elöb-
beni 8 helyett 15 tagból álló, kik közöl minde-
niknek helyettes is adatott. Maj. 11-én az egy -
ház három tagja, hír szerint ev. papok bujtogatá-
sá ra , tiltakozást és felszólítást bocsátott közre. 
Tiltakoznak a' lipcsei zsinatnak általunk is közlött 
symboluma ellen,mellyben azért botránkoztak meg 
hogy a' Krisztus istensége nincs benne megem-
lítve, — ez okból felszólíták társaikat, miszerint 
hozzájok csatlakozzanak. Május 18-dikán az 
ujdon választott pap, Brauner, kit Bronner-
nek is irnak a' lapok, volt habelschwerdti 
káplán, hivatalába iktattatott. Ronge a' beik-
tatottal együtt misézett. Azután amaz beik-
tató beszédet, ennek végével pedig Brauner be -
köszöntöt tartott. Áhítatosság végével Ronge 
még egyszer , szép 's engesztelő szavakat mon-
dott az egyházban történt szakadásra vonat-
kozólag, mellyet megszűntnek tekinthetni; mert 
az elszakadni akart tagok is önmagukkal 's az 
egyházzal kibékülve, jelen voltak az istentiszte-
leten, söt Priebel tr. is, kit az elégületlenek kis 
száma papul szemelt ki. A' fiókegyházakból is 
ezen ünnepélyre sok követ jelent meg. Brauner 
potsdami, naueni 's 0 . m. frankfurti papnak is-
rendeltetett. Maj. 25-kén Brauner egyetértést, 
szeretetet és kitartást ajánlott. A1 szakadás, hír 
szerint, nem nagy. Legfölebb 10 személy vált 
el az egyháztól, melly folyton nő 's a' nevezett 
Priebel pap valószínűleg második papnak fog meg-
hívatni. 0 10 év előtt 5 évig jeles r. kalh. pap volt; 
az egyházreform szükségességét már akkor elis-
mervén , söt kimondván és így a' r. kath. e g y -
házzal meghasonlván, papi hivatalát elhagyta 
's Berlinben mint a' föbibliatársulat hivatalnoka 
élt. A' dissidens-katholikusok már is érzik annak 
szükségét, férfit nevezhetni magukénak, ki a* 
dissidens-kath. istenészetet képviselné 's a' dissi-
dens-kath. papjelölteket megvizsgálná. Minél job-
ban szaporodnak az egyházak — 's ki tagadhatná, 
hogy a ' r . katholikusok közt csak most kezdődik a* 
tulajdonképeni mozgalom ? — e' szükség annál 
sürgetőbbé lesz. Dissidens-kath. tanszék felállí-
tását illetőleg tehát különös fontosságú a z , hogy 
épen a' berlini egyház férfit akar meghíni, kinek 
érzülete- 's istenészeti tudósságáról kétség sem 
lehet. — A' potsdami egyház összejöveteleiül 
a' ref. franczia templom engedteték á t , de a* 
kormány tudatá vele, hogy az meg nem történ-
hetik, e' tudatás azonban olly szelíden történt, 
hogy miatta az egyház épen nem nyugtalankodék. 
A' város 3 évig évenként 300 tallért fog neki 
adni. A' pünkösti istentiszteletet a' városképvise-
lök gyüléstereme előtti rotundában tartották. — 
A' r. kath. papok fenyegetései a' kath. egyházre-
form ellen azon következményt húzták Spandau-
ban maguk után, hogy itt is dissidens-kath. egy-
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ház alakúi, mennyiben 10 család a'berlini hitval-
lást elfogadá 's fiókegyházként a* berlinihez akar 
csatlakozni. — 0 . m. Frankfurtban a* városható-
ság templomot adott az új egyháznak istentiszte-
letre, mellyet Brauner tartand. Ronge a' főisko-
la teremében már april 20-án tartá az első isten-
tiszteletet. Az egyház akkoron 70 tagot számlált. 
— Brinchmann berlini prépost, a' naueni elöljá-
róságot ennek illető felsöségénél bevádolá: 1) 
hogy a' naueni r. kath. községben a* reformmoz-
galmat maga az elöljáróság idézte 's mozdította 
elő. De tudva van, hogy a' naueni elöljáróság ez 
ügyben egyebet nem tett annál , mint hogy a' 
naueni prot. egyháznak az ott alakult dissidens-
kath. egyház számára adott ajándékát, melly egy 
kehelyböl áll, átadás végett átvevé 's az új e g y -
háznak istentiszteletre városi patronatus alatt álló 
templomot engedett á t ; — 2) hogy az elöljáróság 
egy rendőrt küldött a' r .-kath. egyh.missiopredi-
kátziójára, magát annak foglalatáról tudósíttatan-
dó. — Magdeburgban ideigleni választmány ala-
kult; élén Kote, a' felsőbb ipar és kalmáriskola 
tanítója, áll. A'városhatóság nagy megelőzéssel van 
az egyház iránt, melly gyűlésekre az említett i s -
kola ujdon épített teremével's egy nem-használt 
kis kápolnával kináltatott meg; a' város jövedel-
meiből évenként 500 tallért fog kapni. Az úr-
vacsoráját mind a' két szín alatt első izben Kerb-
ler szolgáltatá ki a' nevezett helyen, de keresz-
telni csak privátházaknál engedtetett meg. A' l ip-
csei czikkek egyhangúan fogadtattak el. — Az 
erfurti választmány élén Pabst cancellaria-igaz-
gató áll. — Salzwedelben maj. 12-kén alakult 
meg az új egyház, mellyhez az ott élő 10 r. kath. 
család közöl 7 csatlakozott, a'magdeburgihoz tar-
tozandván. — A' dortmundi egyház annyira 
növekedik, hogy nem sokára elegendő pénzalapja 
lesz saját papot tarthatni. AzArnoldi-egyházkész 
volt szép templomát közös használatra átengedni. 
Ezen egyházhoz elejénte a' witteni is csatlako-
zott , de maj. 18-án külön egyházzá alakult, 27 
családatya állván e' czélból össze, — Iserlohn-
ban april 23-kán néhány óra alatt mintegy 2000 
tallér Íratott alá az új egyház számára, mellyben 
az első istentiszteletet Kerbler tartotta. — Új 
egyházak Hamm- és Lichtenauban is keletkezen-
dök. — Elberfeldben azt határozta maj. 2 -k i 
gyűlésében a' városi iskolai választmány, hogy 
az új egyháznak a* gymnasium auláját fogja v a -
sárnapi istentiszteletre átengedni. Pünköstkor 
volt az első ünnepélyes istentisztelet. Licht papi 
hivatalába iktattatott. Knapp szentelő imát mon-
dott rá 's az egyházra. Hockelmann 's Körner 
elöljárók is megható szavakat mondának, mire 
Licht fogadalmát tevé le. Azután német mise és 
Licht predikátziója következett. A* zár-imát és 
áldást Kerbler mondá el; Lichtet Berncastelben a' 
gyermekek apr. 23-án gúnyszavak- és kövekkel 
nldözték. — A' creuznachi egyház maj. közepén 

200 tagot számlált, kik gyűléseiket a' nagy e v . 
iskolateremben tartották. Maj. 25-kén az egyház 
megalakult 's az első nyilvános istentiszteletet 
Pál-temlompban Kerbler tartotta. — Crefeldben 
40 család szakadt el Romától, egyházzá maj. 1 5 -
kén alakulván 's ideiglen Elberfeldhez csatlakoz-
ván. Symbolumában a' Kristust egyhangúan i s -
ten fiának vallja, egyébiránt a' lipcsei zsinat h a -
tározatait elfogadá. — Saarbrückenben apr. 1 7 -
én szintén új egyház alakult, mindjárt elejénte 3 0 -
nál több taggal. Jun. 2-án már 62 család a1 r e -
form mellett nyilatkozott. A' közel Saarlouisban 
is nem csekély társulat állt e' czélra össze. (A. 
K. Z.). — — — Az oífenbachi egyháznak julius 
13-án Keilmann nevü fiatal r. kath. istenész 
Zwingenbergböl prédikált. 0 eddig Giessenben 
tanult 's a' dissidens-kath. egyházba ment át. — 
A' wormsi egyház 1 0 0 0 f. fizetést rendelt papjá-
nak. — A' darmstadtiak jun. 7 -én gyűltek e lő -
ször össze, a' lipcsei zsinat elveinek elfogadásá-
val. Jun. 14 -én a* városház átengedett t e remé-
ben volt a' gyűlés, jun. 30-kán pedig a' polgár-
mester levele jelenté, hogy e' terem, melly egy 
ideig nem nyilt meg az új egyház gyűléseinek, 
ministeri rendelet következtében használatul i s -
mét átengedtethetik. Jul. 2-kán a' darmstadti 
evangélikusok levele olvasfaték fel az új egyház 
gyűlésében, melly szerint amazok emennek kely-
het, csészét, ostyatartót és kannát, mind ezüstből, 
ajándékoztak. Jul. 3 - k á n az első istentiszteletet 
Kerbler tartá. — Wörrstadtban maj. 18-án volt 
az első gyűlés ; jun. 15-én megalakult az új e g y -
ház, melly a' helybeli evangélikusoktól hasonló 
ajándékokat kapott, mint a'darmstadti az itteniek-
től. Az első istentiszteletet jul. 12-kán szinte 
Kerbler végzé. — Alzeiban hasonló történt h a -
sonló ajándékokkal az ev. egyház részéről. Sauer, 
azelőtt r. kath. pap, prédikált. — Bajorország-
ban minden hirlapszerkesztö oda van szigorúan 
utasítva , hogy e' kifejezést : ,német-kath. 
egyház6, soha ne használja. Neustadtban apr. 2 2 -
kén a' dissidens-kath. ideigleni választmány t a g -
jainak házainál motozás történt 's az új egyházra 
vonatkozó irományok zár alá vétettek. Er re híre 
járt, hogy a* dissidens-katholikusok ev. egyházba 
akarnak átmenni, minek azonban ök maguk el len-
mondának.—Belgiumbóljelentik, hogy ott is, j e l e -
sül Brüssel-, Antwerp- 's más városokban dissid.-
kath. egyházak keletkező félben vannak. — A n g -
liában minő viszhangra talált e' mozgalom, kitet-
szik onnan, hogy minden angol diplomatiai ü g y -
vivőnek a'német udvaroknál utasításul adatott, e ' 
mozgalomra pontosan vigyázni 's arról a' minis -
teriumot jól és szorgalmasan tudósítani. 'S Frank-
furtban a ' Kerbler-végezte istentiszteletkor az 
angol ügyvivő csakugyan,mintfigyelmes hallgató a ' 
karzaton 's mellette egy angol gyorsíró volt látható, 
ki a' történteket följegyzé. Angliábait közönsé-
gesen remény lik és óhajtják, vajha az új tan I r -



landba is bemenetelt találna. — Hiteles kútfőből 
tudjuk, hogy az orosz czár Varsóban legközelebb 
létekor több lengyel püspököt hivatott maga elébe, 
legszigorúbb büntetés-fenyegetéssel kötelességül 
tevén nekik, az egyházi reformmozgalom Lengyel-
országba benyomulását megakadályozni, 's minden 
illynemü kísérletről a* czári hatóságokat, mellyek 
szinte leghatárzottabb utasításokkal ellátvák, 
nyomban tudósítani. Görögökké a* lengyelek, 
mikor nekik tetszik, lehetnek: de rongei katho-
licismus irgalom nélkül Szibériába vezet (A. K. 
Z.). — A1 schweidnitzi, glogaui, liegnitzi, 
landshuti 's waldenburgi evangélikusok átenge-
dék használatul templomaikat dissidens-kathol. 
atyjokfiainak. — A' lipcsei dissidens-kath. e g y -
ház lélekszámra máris túlhaladja a' r.katholikust. 
— Danzigban a' protestánsok többet 4000 tal-
lérnál írtak alá a' dissidens-kath. részére. — A' 
Theiner által készített rituálé szerint első isten-
tisztelet Berlinben jun. 15-én tartatott. — Egy 
falusi r. kath. iskolatanítót hivataltóli elmozdítta-
tással fenyegeté a' helybeli pap, csupán azért, 
mert az a' reformhoz csatlakozott fiának házát ki 
nem mondá. Hogy a1 r. kath. papságnak buzgó-
kodása a' reformerek ellen kivált, az alsóbb nép-
osztályban gyümölcsöket terem , gondolhatni 
Neustadtban, ha nem csalatkozunk, egy utazó 
virtuóz, kit Rongenek tartottak, előbb durván 
meggyaláztatott, később olly irgalmatlanul meg-
veretett , hogy öt kórházba kelle vinni. — A' 
freiburgi püspökhatóság az egész papságot fel-
szólitá, hogy a' legújabb egyházi mozgalmakat 
gyűlési tanácskozástárgygyá tegye, kijelölvén e' 
mozgalmak okait 's meggátolhatásuk eszközeit és 
útait. — Liegnitzben jun. 9 - én dissid-kath. iskola 
nyittatott.—Halberstadtban a' máj. 30-ki gyűlésre 
csak az új egyházhoz csatlakozni akarók hívattak 
m e g , de igen sok r. kath., jelesül tanítók 's egy 
borbély is jelent meg. Ök nem akarták a' szó-
nokokat szóhoz juttatni, kikergették őket , a' 
lipcsei hitvallás példányait széttépték 's a* t. 
A ' részes tanítók a' tanító-egyletből 's dalár-
dából kizárattak, 's a' praeparandia 6 növendéke, 
kihágások miatt, kicsapatott. A' városképviselök 
a ' sz. lélektemplomot átengedék az új egyháznak. 
— A' boroszlói egyház halotti kocsit szerzett, a1 

halottakat rangkülönbség nélkül egyenlően teme-
tik, minden pompa mellöztével. — Neisseben 
Ronge a' nép böszültsége miatt életveszélyben 
forgott. — Würmle, wahlwiesi r. kath pap, az új 
egyházba ment át. — Naumburgból Ronge üd -
vözlő levelet kapott 1186 aláírással 's arany tol-
lal. — Classen festész arra használtatá magát, 
hogy a' düsseldorfi utolsó mükiállitásra képet fes-
sen, azaz, kabátot mellyen, az egyházi mozgalom 
főnökeit szamarak- és disznókon pokolba lova-
goltatja. — Ammann kapuczinus Solothurnból 
határon túl kivezettetett; mert az új dissidens-
kath. egyház számára híveket gyűjtött *s arra v o -

natkozó irományokat terjesztgetett. — Hieronymi 
Vilmos, evang. papjelölt, az új egyházba ment 
át. — Lichtet Trierből következő utóhang k i -
séré: ,Mindnyájunknak szólt istenhozzádod f á j -
dalmas emlékezetet hagyand barátid szivében, 
elleneidet pedig mélyen megszégyenítendi. Menj 
tehát békében! békében, mellyet jó-tudatod min-
dig adand. Honodnak hátat fordítva, vigasztaljon 
azon gondolat, hogy új atyádfiai, kikhez csatla-
kozál, szeretettel ölelendnek, hogy közlök e' sze-
rint az Isten és idvezítö szelleme igazán ural-
kodik,'s így vidám kilátásod lehet, hogy szokásod 
szerint világosságot terjesztve, továbbá az Isten 
igaz országának e' földön megalapításán erőd 
szerint munkálkodhatandol. Isten veled, menj 
békében; Isten van veled!6 — Felfüggesztetvén 
hivatalától Würmle, egyháza nyilatkozatot ada 
be az ordinariatusnak, mellyben többi közt mon-
datik : ,Nyilvánítjuk, hogy ha nem ö lesz ezen-
túl is papunk, kénytelenek leszünk lépéseket ten-
ni, mellyek a' sz. széknek kedvesek bizonyosan 
nem lehetnek!6 (B. A. K. Z . ) . 

F r a n c z i a e v . t á r s u l a t , 12-ik é v ü n -
nepét apr. 16-án tartá. A' választmány legfon-
tosb eseménykép jelenté az érdeket, mit nem any-
nyira egyes személyek, mint tetemes néptöme-
gek mutatnak az evangyéliom ügye iránt. Mult 
évben a' sz. irás 190,000. példánya többnyire r . 
katholikusok közt kelt el. Igy nem csoda, hogy 
egész községek r. kath. papjaikkal meghasonlá-
nak 's protestánsokhoz csatlakozni óhajtanak. A* 
társulatnak most 137 ügyvivője 's nevendéke 
van, köztök 29 pap, 18 kolporteur, 4 igazgató ' s 
elöljárónö és 2 aligazgató az elemi iskolákban, 
27 tanító 's tanítónő. A' nevendékek közt 2 pap-
ságra , 34 tanítóságra készül. Parisban a' társu-
latnak két elemi iskolája van; a' tanítónőké 2 1 
nevendéket számlál. Bevétel 36,524 tall., kiadás 
39,207 tall. (B. A. K. Z.). 

f rancz ia missio társulat. 21-dik 
évünnepe april 17-én tartatott. Néhány szó után 
a' tahiti ügyről, főtárgyára, a' délafrikai missiókra 
megy át a' tudósítás. Ott a' legutóbbi tudósítás 
óta több fontos esemény történt: az angol ko r -
mány békeszövetséget kötött a' bassutok királyá-
val 's ennek ótalmat igér a' hollandi kivándorlók 
megtámadásai ellen; a' társulat iskolatanítói se-
minariumot benszülött tanítók 's evangyelisták 
számára szándékozik a' missiókban alapítani; 
Mórijában templomépítésre a' benszülöttek kecs-
kék-, ökrökben 'st. 800 tall. hordtak össze. Az 
utolsó évi tudósítás óta megkereszteltettek: B e -
thuliában45, Mekuatlingban 24, Beersabában 19 , 
Thaba Bossiuban 18, Motitoban 4, Wagenmaker 
Walleyben 3 személy. Azonkül 62 gyermek's '212 
felnőtt benszülött készül megkeresztelkedni. A* 
missio kezdete, azaz, mintegy 12 év óta 606 ke-
resztyén bocsáttatok ott azúr-asztalához. Most461 
pogány taníttatik; 715 gyerm., össz. 1792 személy 



kereszteltetett meg, kiket egyháztagoknak tekint-
getni. Beeri 3abában a'bálványok ünnepélyesen el-
itéltettek ' s megégettettek. Az állomásnak 4 is-
kolája v a n , egy közönséges, 300 tanítványnyal, 
egy évóiskola 200, egy leendő tanítónők számá-
ra, 's egy dolgozó iskola 30 — 40 gyermekkel. A1 

beereabai nyomdában 7 munkácska nyomatott ki. 
Van ott összesen ö állomás, 16 térítő és missio-
segéd; nők- és gyermekekkel együtt a' missio-
személyzet 50 ' s a'párisi inissio-intézet tanítói és 
nevendékei odaszámításával mintegy 65 főnyi. 
Az év folytában 2 térítő 's 2 hölgy ment el Afri-
kába, más kettő, Coehet és Frédour, nem sokára 
útnak Induland. Fölvétel végett a'missio intézetbe 
14 jelölt jelenté magát, közölök 7 próbául egy 
évre vétetett föl. Most az intézetnek 10 tanít-
ványa van, köztök 2 islenészet-jelölt. Bevétel 
26,390 tall., kiadás 23,123 tall., (B. A. K. Z.). 

Franczia 'skülföldi bibliatársu-
lat . Évünnepe april 18-án. A' sz. irást legin-
kább kolporteurök által terjeszteti, mi Schweiz-, 
Belgium-, Holland , Svéd- és Norvégia-, Kanada-
és éjszakamerikai egyesült statusokban is legsike-
resb módnak bizonyult be. A' társulat mult évben 
36,005 példányt, köztök 9279 bibliát 's 26,726 
új-test. adott 's osztott el. A' nyomdákból 31,800 
péld. került ki. Fenállása óta a' társulat 654,700 
példányt terjesztett el. Bevétel 15,851 tall., ki-
adás 19,840 tall. Felszámolák, hogy 20 év óta 
3 millió példánynál több sz. könyv osztatott ki 
Franeziaorsságban (B. A. K. Z.). 

Az elemi oktatás franczia pro-
testánsok közti terjesztésének egy-
lete. E ' társulat mindjárt a' juliusi forradalom 
után alapíttatott 's nyomban nagy rokonszenvre 
talált. April 19-kén 16-ik évünnepekor jelenté 
a ' választmány, hogy most már képes a' szüksé-
gek nagyobb részén segíteni, új iskolákat alapí-
tani , fenállókat segíteni 's a' régi terv kivitelé-
hez, Parishoz közel egy prot. iskolatanítói semi-
narium fölépítéséhez fogni. Mult évben az egylet 
15 új iskolát alapított, mire válóban nagy is a' 
szükség, mert mindünnen panaszok hallhatók 
proselytáskodás fölött, melly semmi eszközt nem 
hagy kisérletlenül (kivált fizetés nélküli tanítást) 
a ' prot. gyermekeknek r. kath. egyházba átvo-
nására. A'leánykák jobban vannak még e' rend-
szeres üldözésnek kitétetve, mint a' fiúk; mert 
nagyobb hiány van iskolákban leányok, mint 
fiúk számára. Bevétel 15,208 tall., kiadás 5,672 
tall., mellyek az említett iskolatanítói seminarium 
(Courbevoieban) megvételére fognak fordíttatni. 
(B.A.K.Z.). 

C z e r s k i k ö r l e v e l e . Czerski valamennyi 
dissidens-katholikus egyházhoz körlevelet intéze, 
mellyben a' lipcsei zsinat Krisztustóli hitágazata 
ellen nyilatkozik. ,Alapos okotok van, k. atyám-
fiai! megbotránkozni azon, hogy egy ker. hitval-

lásban épen az, miért ker . hitvallásnak mondatik, 
maga t. i. a' Krisztus, hallgatással mellőztetik, 
holott ö hitünk egyedüli alapja. Miért neveztetünk 
keresztyéneknek ? Ha a' Krisztust csak erkölcs-
tanítónak akarjuk tekinteni: nem látni, Confucius 
vallóit is miért ne fogadhatnék egyesületünkbe be, 
mert erkölcstana ellen valóban nem egykönnyen 
lehet valamit ellenvetni, 's egy istenbeni hit neki 
is sajáta. Pedig valóban Jézus Krisztus Isten !s 

Azután inti az atyafiakat, ne hallgassanak azokra, 
kik őket a' keresztyénségböl a1 pogányság k i -
aszott fövenysikjára szeretnék kivezetni, 's ez 
okból saját hitvallomását terjeszti elő. Ez nem 
egyéb, mint a' valamennyi egyház által elfoga-
dott apostoli. .Innen látjátok , — folytatja — 
hogy hitem az apostoloké, hogy távol vagyok az 
igazi kath. egyház tiszteletes, erös, változhatlan 
hittételei's hitágazatai megtámadásától, sötinkább 
azok védelmére szólítalak fel. Mert harczunk nem 
a' körül forog: feldönteni, mit Isten fölépített; 
hanem inkább kürtani azt, mit emberek istenmü-
nek adtak ki', 'st. (B. A. K. Z.). 

P » m a r e l e v e l e . E' királynő következő 
levelet tahitii 4 térítő által küldött a' londoni mis-
sio- társulatnak: ,A' londoni nagy missio-társu-
Iatnak. Áldottak legyetek mindnyájan az igaz 
Isten által végrehajtásában azon munkának, melly 
által sötét országok, mint az enyém, megörven-
deztetnek. Tanítóitokat szívfájdalommal vissza-
küldöm, mert országom igen szenved, 's király-
ságomat a1 francziák nyugtalanítják. Meghódít-
tattam, a' nyáj el van szélesztve 's a' pásztor 
megverve. Egy tanító, M. Kean, meghalt, hábo-
rúban löveték meg. A' szombat napja háborúval 
szentségteleníttetett meg — a' francziák megtá-
madák a ' n é p e t , tüzeltek's a ' tanító háza előtt 
esett el 's rögtön meghala. Ez okból visszaadom 
nektek tanítóimat, hogy ök is meg ne ölessenek, 
's hogy országom és királyságom visszanyerése 
után ismét Tahitira visszaküldjétek őket, misze-
rint minden előbbi állapotjába állíttassák vissza. 
Ez szavam hozzátok. Legyetek búmban segít-
ségemül; gondolkodjatok eszközökről, hogy en -
gemet, ki mintegy fogva vagyok, megörvendez-
tessetek. Forróan imádkozzatok Istenhez érettem, 
hogy az angol királynő szivében és szivében 
azoknak, kik alatta Angliát kormányozzák , kö -
nyört ébreszszen irántam, miszerint országomban 
ismét mint királynő békében uralkodhassam. Én 
is imádkozom Istenhez, hogy mi mindnyájan, ti 's 
én fogoly, megáldassunk; hogy az országomat 
pusztító ellenség megsemmíttessék; hogy a1 

Krisztus evangyélíoma töltse be országomat, hogy 
soha ne ingadozzék 's idegen evangyéliom o r -
szágomba ne férkezzék. Igy fogok örvendeni. 
Isten áldjon meg benneteket! Raja tea , sept. 1. 
1844. Pomare. (B. A. K. Z.). 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
45. szám. Negyedik évi folyamat. Nov. 9. 1845. 

Én szültelek t iteket az evangyél iom által a' Jézus Krisztusban. Kérlek azért t i teket , h o g y l e g y e -
tek kővetőim. 

1 . Kor. 4 : 1 5 , 1 6 . 

TARTALOM: A ' v a l l á s a' nevelés iránytűje. K u n B e r t a l a n . 
K ö n y v b i r á l a t : Egyházi Beszédek második kötete, kiadja 
Török. — S z e n t - l a n t : Dávid zsoltárai. R a k s a y D á n i e l . 
— Vegyes közlemények. 

A' vallás a* nevelés iránytűje. 
A' természet ezen változatlan törvénye szerint: 

„egyik erő szüntelen a* vele érintkezésben levő ellen 
küzd" az emberlét két müeleme is, a' testanyag és 
a ' szellem, pártot ütének egymás ellen. E ' harczban 
elveszté az emberlény az ártatlanság jellemét, 
vagyis Istenképe, melly állott az érzéki és szel-
lemi ember tiszta öszhangzatában , elhagyta öt. 
Azóta a' két elemet Összebékéltetni tökéletesen 
nem lehet, jóllehet békésebb viszonyaik helyre-
állításában fáradoz a' nevelés. Mondják, és én is 
tökéletesen hiszem, hogy a' békés viszony test 
és lélek között többé alaposan helyre nem állhat: 
de nem is férhet össze barátságosan a' tündöklő 
nap és a' homályos éj. — Azért a" nevelésnek 
meg kell lenni, söt meg is van nagyszerű e r e d -
vénye , ha a' maga czéljára működik: t.i. az é r -
zéki és szellemi létmüvezeteket, az értelmet, ér-
zést és akaratot, igyekszik egyetértő működésbe 
hozni. Ez teremthet a' gyáva csecsemöböl erköl-
csös, felvilágosodott, és munkás polgárt, ki kü-
lönben e* nélkül öröklött gyávaságának nyűgei-
ben hal el. — A ' nevelés ugyanis nem csupán a1 

gyermekévek szüle körére terjed ki, hol még a* 
testanyag és észerö egyiránt fejtetlenek, 's a ' 
nevelés csak durva szereket vett mű-kése alá. A' 
nevelésnek erkölcsben, értelemben, szívben kell 
embert képezni egész a' sírig, 's csak ott elválni 
tőle, hol a' tiszta 's teljes bölcseségnek Isten-
gyujtotta fáklyája szellemi létünkkel rokonságba 
j ő . Ekkor a' nevelést, ezen földi dajkát, szellemi 
tökély váltja fel, 's ő, mint múlékony földiség, a' 
porban marad, szelíd munkálatainak gyümölcseit 
vivén el magával csak a' lélek. 

Kérdhetné valaki: minő nevelés az, mellynek 
egész a' sírig, mintegy kiskorúságban, gyámszala-
gokon kell jártatni az embert? A' vallásos nevelésI 
melly a' hitész-képekböl keletkezett igazságok 
nyomán czélosan idomítja az akaratot, szelídíti az 
é rzés t , ugy világosítja az észeröt, hogy ez 
a ' jót a' maga tisztaságában belátja, a* megszelí-

dített érzésnek ajánlja, 's így az akaratot ketten 
bírják képességre. Ez világos fogalma a' vallá-
sos nevelésnek. — De minél szelídebb s tisz-
tább a* vallás,mellynek észképeitöl kölcsönözzük 
az emberképzés vezérelveit: annál hatályosb a ' 
nevelés az egész erkölcsi emberre. A'vallásosság 
mindenütt az erkölcsiség hévméröje. Mikép t e r -
jednek a' tisztább vallásos eszmék; minő mér -
tékben hányja el magától a'lelket-csigázó ábrán-
dok 's külszertartások nyűgeit, ismeri el az okos-
ság igényeit: azon mértékben tisztulnak, szilár-
dulnak a'neveléstan elvei, szabályai,—azon m é r -
tékben közelíttetnek meg a' nevelés czéljai: a* 
tiszta erkölcs és szilárd jellem. — Külalakzatok-
tól-szabad vallás szabad tért nyit a* nevelésnek, 
's gyorsan segíti az t , hogy a' társaslét kebelébe 
mielébb szelíd eget idézzen. 

Vallásunknak az evangyéliominak ez legszen-
tebb bélyege, melly azt minden eddig ismert val-
lások fölébe emeli. Elhányja ez az idegen Istene-
ket magától, szabadságot enged a' léleknek fon-
tolgatni, mennyeieket és földieket; a' rosznak i s -
meretét nem kárhoztatja, tanítván, hogy ellen-
képekből sugárzik ki az igazság; az erény mér -
legeül a' jóra hajlandó akaratkészséget teszi, míg 
más vallások egy hajthatatlan sors kényszerének 
veték rabszolgául az embert. „Evangyéliomi val-
lásunk idegenkedik a? szabad kénytőlu mint Spener 
mondja, 's amaz evangyéliomi nyájasságot, mely-
lyet az erkölcs-alapító Jézus annyira szivünkre 
köt, adja a' nevelés kalauzául" — Azonban azt 
sem mondom, hogy más vallásnak ne volna ereje 
a' szíveken; nem egyezem Bayle visszás elvével, 
(paradoxum), hogy nem olly veszélyes minden val-
lás nélkül élni, mint rosz vallást követni" Ebben 
Montesquieuhöz állok, ki Baylét így czáfolja: , ,A' 
vallás, habár hamis is, legjobb kezesség, a' mellyet 
ember embernek jámborsága iránt bírhat" Ugy 
van! a* vallás mindig bír szelídítő, gátló és képző 
erővel. Bizonyítják ezt egyrészről déli Amerika 
szerencsétlen lakosi, másrészről a' pogányok, kik 
Isteneik sok-alakusága miatt homályban veszték el 
a ' szelídebb hit vezérfonalát. Az elsőkhöz semmi 
hitsugár nem jutván, nem élvezik a' nevelés üd-
vét sem; állati pangás, 's a ' test irtózatos kény-
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szere jellemzi őket, nem ismernek társasági kap-
csokat. nem hódolnak másnak, csak a' természet 
szükségeinek, — míg a1 pogánykor sötét sej tel-
mekkel öleié bár hajdan ábránd-alkotta Istenét: 
még is küzdött az erkölcsért, bölcselkedés f ényé -
nél kérkedék, 's vaskorához méltó törvények kor-
látai közé szorítá önmagát. Nagy példa a* tör té-
netek évlapjain a* nagyhírű Göröghon, 's a' föld 
nagy részén zsarnoklott Róma, mikép a' vallás, 
bár hamis is, bír szelídítő, gátló és képző erővel. 
Rak ugyanis le minden vallás a' nevelés kezébe 
olly erőt, melly tisztítja a'szívet az indulatok ferde 
elsarjadzásaitól, és segíti a' szellemet isteni ös -
vényén előhaladni. Minden valláshoz levén némi 
fentebbi jónak reménye kötve, — az ember ezen 
remény valósodásaért kész föltételekre is r e á -
állni. Minden illyen feltételek pedig függésbe 
hozzák öl, akaratát korlátozzák, érzéseit a* jóra 
ébresztik 's élénkítik. 

Tárjuk fel a* történetek évkönyveit, — ta lá-
lunk nemzetekre, országokra, hol a' belvillongá-
sok üszkei, a1 legdühösb polgári forrongások meg-
kímélnek némelly szent helyeket, 's nem képesek 
azoknak duló viharai a' béke hajlékából felizgatni 
a' népkedélyeket: másokban ellenben ledöntetnek 
az isteni tiszteletre szentelt hajlékok is, — t ivor-
nyák asztalaivá szentségteleníttetnek maguk az 
oltárok , és a' felbőszült nép véres fegyvereket 
villogtat önélete ellen. — Göröghonban az Eleu-
sok papjai örök békét biztosítnak a' vallás tekin-
télyével a' körükbe eső népek között. A' Jappan-
földön, a' szentnek képzelt Meakó városához, bár 
mint dühöngjön a' belháború, pártos nép nem kö-
zelít ; míg a' zajos tengerhez hasonló francz nép 
kikiáltván, hogy nem kell vallás, bűnnek lakává 
aljasítja templomait, felszaggatja a' tilalom korlá-
tait, 's amaz aljas szabadság, az erőszak bűnei-
ben vérengzve keresi élvezeteit. — Mi cselekszi 
ezt más, ha nem a* vallás, — melly a' nélkül, 
hogy egyik vagy másik állományra rásütnök a1 

vakbuzgalom bélyegét, zabolán tartja a' népszen-
vedélyeket is. Erős a' vallásnak szellemi hatalma, 
mintegy gyermekét boldogítani akaró atyának ko-
moly intése, és olly gyöngédek mint egy szerető 
anyának édesgető szavai. Érdekei pedig, bár ki 
hogy mutassa külsőleg ugy szíveinkhez forrvák, 
hogy meggúnyolt oltára előtt kész vérét ontani 
az érző emberi szív. 

Ha arról van hát szó, inellyik károsb követ-
kezményű : a' vállá? általános nélkülözése, vagy 
az, ha azzal visszaélnek az emberek? azt kell 
felelnünk, hogy az első, — a' vallás általános 
nélkülözése. Mert vallás nélkül a* tarsasélet v i -
szonyos köteleztetései messziről füleinkbe zúgó 
olly tenger-moraj , melly nem tudni, melly perez-
ben borít el korlátokat-szaggató árjával. Maga a* 
nevelés, mellynek a' vallás mutathat szelíd ös-
vényt, olly kényúrrá lesz fölöttünk, melly i rány-
vessző helyett vaskarját forgatja fölöttünk. Mit 

mondjak a' törvényekről, mellyek vallástalan 
éghajlat alatt alkotvák ? nem számolhatnak azok 
soha azon hatályra, azon építő sükerre, azon tisz-
teletre, mellyet a' törvény igényelhet. Szörnyek-
ké lesznek azok, ha öltözetökben megavulnak a* 
nép szemei előtt, olly szörnyekké pedig, mellyek 
öntestök ellen fordítják feldühödt erejöket. — 
Vallásos szellemnek kell hát áthatni minden állo-
mányok léterét : mikép a ' testben a' fris vér erőt 
és életet fejt ki, ugy költi ez fel ifjú buzgalomra, 
férfiúi szilárdságra ,a' nemzet' viszályrongálta 
erejét. Tavaszvirágzásban emeli fel a' sír széléről 
a' betegeskedő országos alkotmányt, ha annak 
erei ellankadvák. Az értelmet, mellynek kezé-
ben villámszikra a' világosság *s tudomány, 
magában erkölcscsel párosítja, kalauzul adván 
egyiket a ' másiknak. — Mindezeket a' vallás, 
minthogy ö a' legjobb anya, a' szelíd nevelés 
és oktatás viszonyos működésével eszközli. 
— A1 vallás irányt és szabályokat ad az es -
kölcsi é le t re , a' nevelés azokat működésnek in-
dítja. A' vallás eröt és kedvet ad az érzéki és 
szellemi élet közti öszhang alkotására, a' nevelés 
azon eröt és kedvet átülteti, 's gyümöcsözésre 
segíti. A ' vallás felfödi az égieket, a' nevelés 
elérni segíti azokat. Az kimutatja a' föld silány 
érdekeit, a ' nevelés széttépi az önzés durva lán-
czait. A* vallás végtére az erényt — 's ennek 
nyomán a' boldogságot, — ember rendeltetésé-
nek végpontját födi f e l , 's míg mindkettő felé 
félénk hittel tekint mint valami tündérhon felé: a' 
nevelés e ' kettőt vallástól kölcsönzött oktatással 
olly felségesen összeegyezteti, hogy benne ember 
mindent igasságszerünek 's szellemi szükségeihez 
alkalmazottnak talál. Istenben az egyetemes tö-
kély fényét látja kifejtve; rendeltetését pedig 
olly ösvénynek, mellyen az ég védszárnyai alatt 
erénykoszorúzottan közelíthet a' boldogsághoz. 

, ,A' vallás egyetlen iránytűje a' nevelésnek;" 
mert hévméröje az erkölcsiségnek. — De ne gon-
dolja valaki, mintha igényleném, hogy minden 
vallás egy arányban működik a' nevelésre, érlelni 
annak szellemi üdveit. Nem minden vallásos ne-
velésnek eredvénye a ' tiszta erkölcsiség. Míg 
a' hajdani finumabb pogánykor, melly minden 
bölcsészeti felekezetet egy-egy vallásos társulat-
ként tekintett, agyrémeivel küszködik : nem k é -
pes belátni , hogy a ' tiszta erény szívhajlamán, 
nem kényszeren épül , 's a' lélek éghezi vonzal-
mát csak szellemi csodának nézi. Míg Zénó, kiről 
sok tudósok mondják : hogy pillantatig félretéve 
á kijelentett igazságokat, az, ö felekezetének bu-
kását, az emberi-nem szerencsétlenségei közé szá-
molhatni" mondom, míg ez a' Zénó a' rang, öröm 
's fájdalom iránt érzéketlenné idomítja a' szíve-
ket, 's azt hiszi, hogy avatott kezekkel forgolódik 
a' társas boldogság előmozdításában : addig túl-
csigázott morálja kővé keményíti az embert, 's e l-
kerülhetetlen szükségnek tanítja hódolni. Mon-



dom, hogy nem minden vallással foghat egyiránt. 
barátságos kezet a' nevelés. Legtökéletesebb lesz 
tehát azon nevelés, mellynek legtökéletesebb vallás 
a* mágnestűje. — Könnyű pedig kimutatni, mellyik 
vallás legyen az. Bizonnyal a z , melly a' lélek 
szükségeit legüdvösebben kielégíti; az erőtlen 
embert Iegmagasb szellemiségre emeli, melly a' 
tökély végetlen pályájának a* sírgöröngyöknél 
véget nem vet ; mindenek-felett az, melly a' vi-
lágot teremtő erő tiszta eszméjével legösszefér-
hetöbb. — Ezen vallás a* *) kijelentett vallás, 
melly egymásból tökéletesen folyó lánczszemek-
kel köti az embert az Istenséghez, ugy, hogy ab-
ban nincs legkisebb szökés. — Míg más vallások 
ezen lánczszemeket zsarnok kezekkel széttörik 
a' kételkedések szirtjein, vagy annak vezérfona-
lát elvesztik egy vaktörténet rémítő homályában: 
ez szétoszlat előttünk minden kétségfelleget a' 
hit vidám fényével, 's minthogy a' végetlen tö-
kély után szomjazó lélek meg nem nyughat a' föld 
silány czéljainál, az élet fonalát ez az Istenségig 
nyújtja, 's létünk csolnakát olly nyugponton köti 
ki, hol elsülyedéstől nem félhet. Más vallások a' 
kijelentett valláson kívül, kedvező szelet nem bo-
csátanak a' szív és lélek töredezett vitorláira. — 
Igen! csak a' kijelentés hordja a' tökéletes va l -
lás czímerét. Ez a' legjobb emberképző-intézet, 
itt keletkezhetnek a' nevelés legsükeresebb mű-
ködései. (Folyt, köv.) K u n B e r t a l a n . 

K o i i y v b i r á l a t . 
E g y h á z i beszédek , második kötet. Kiadja T ö r ö k Pá l 'stb. 

IV. Dobos János volt ó-budai, ezóta péczeli 
pap. Négy munkája van a'gyűjteményben 4. 16. 
20. 43. sz. alatt. 

4. Luk. 15. 16- És kívánja vala megtölteni 
gyomrát a' moslékkal, mellyet a' disznók esznek 
vala. Farsangi tanítás , szól a' természet elleni 
életmód veszélyeiről. A' kálvinista papoknak t a -
nítási, egyházszónoklati mezője nem levén per i -
kopákkal és epistolákkal szükségtelenül felárkol-
va, szabadon választhatnak alapígét az írásból. Ez 
igen szép szabadság, 's a' ki tapasztalásból tudja 
mennyi függ az alapige választástól; a' ki tudja, 
hogy egy szerencsésen választott locus-sal fele 
meg van nyerve a' kidolgozásnak: az méltányol-
ni tudja ugyan egy felöl egy Draseke feneketlen-
ségét, ki negyvenszeri keresztül-csépelés után is 
találna új magot az epistolákban; de azért sokért 
nem adná szabadságát, már csak azért is, hogy 
e g Y - e g y perikopáról elég egy jó tömött munkát 
kidolgozni, 's nem szorul az ember a' német 
szónokok konyhájára, kik szorultságból kénytele-
nek például pünköstkor a' rágalmazásról beszélni, 
csak azért, mert a' zsidók a" szentlélek-teljes t a -
nítványokat részegeknek fogták. E ' szabadsággal 

* ) A ' k i je lentés 's keresztyén vallás synonimumok. K. 

azonban nem jó a' nyerseségig visszaélni, mint sz. 
visszaélt; mert például egy illyen vezérige az 
egész szónoklatot ama moslékba márthatja, melly-
röl benne szó van, 's illyenhez aztán csak magá-
nak a' szerzőnek kívánhatunk jó étvágyot. — Ha 
itt ez alapigéböl ügyesen olly magyarázatot nem 
költ ki, mint a' millyen mindjárt az ötödik sorban 
olvasható: ,yhogy a? mértékletlenség végtére álla-
tisággá fajul el": a' textussal ki nem békülhetünk. 

Az egész munka fölött ama tragikomikus szín 
terül el, melly ott van már magában az alapigé-
ben. Maga a' felállított kép olly utálatos nagy-
szerű, olly természetes természetelleni, a'millyen 
csak egy tékozlónak, egy játékosnak utolsó s ta-
diuma lehet, 's az emberi természetet ezen elve-
temült irányában ugy kisérni tudni, hogy a' t é -
kozló fiúnak moslék melletti étvágyát eleveneb-
ben kiszínezni ne kellessék: nem könnyű feladat 
volt. — Szerző, német iskolába keveset járt, épen 
ezért ha előadásában valamivel több volna a ' 
mystikus árnyékolás; ha sz. Pál ama világos ho-
mályát, vagy inkább szürkületét megtanulná: talán 
kenetesebbek lennének szónoklatai. 

16. Kevésbé tömött, kevesebb gonddal k i -
dolgozott, de annyival könnyebb nyári elmélkedés 
Mát. 3 — 9 . a' mag és a ' négyféle föld felett. A* 
négy felosztás négyféle földében, csodálatos, de 
azért mindennapos növényekre ismerünk. Mind-
egyik felosztás külön-külön, egy-egy családképi 
csoportozat, kinek egymáshozi rokonsága a' főbb 
vonásokban tagadhatlan, mindnyájan a1 családfőre 
ütöttek. Az utolsó felosztás utáni berekesztés 
legtömöttebb. Minden népszerűsége mellett van-
nak a' munkának homály-foltjai, mellyekröl alább 
szólandunk, — sok vastagság van benne, mellyek 
hasonlítnak ama vastag vonásokhoz, mellyeket a ' 
megnyomott irótoll ránt. 

20. Ésai. 60. 1 —4. Adventi elmélkedés. A' 
keresztyénségnek külső jóllétünkrei befolyásáról. 
A' te hangod elárul téged, hogy német ivadék 
vagy , felosztásod Herzlieb műhelyében készült 
Némethonban, és magyar sujtásosan jelentél meg 
a* gyűjteményben; elveid azonban jók, és magyar 
szabású köntösöd nincs idegen katonafolttal k i -
tömködve. 

43. Ezék. 45. 16. István király emléke. K 
földnek minden népe köteles legyen erre az áldo-
zatra fejedelemért Izraelben. Ez alapigében 
benne a' mentség, ha valaki kérdezné: hogy mit 
keresnek e'féle szónoklatok magyar protestáns 
egyházban?— E' szerint lemarad a' beszédről 
minden vallásos fénykör, 's ott áll azon színben, 
azon minéműségben, mellyben állnia kell mind-
egyik halotti- vagy emlékbeszédnek. Hiszen, ha 
már nekünk is kell valami nemzeti vallásos ü n -
nep, legyen Isten hírével István király napján, 
csakhogy ne templomainkban, mellyekben még 
eddig földi ember egy igaz Istenünk dicsőségében 
nem osztozott. 



Dobos írmodora plastikus, ollyanforma, mint 
a ' domborúra vert érczmüvek: mindegyik vonás 
ütés után kelt. Néhol gyöngéd, más helyen Össze-
vissza szaggatott, mint a' partoldali vízmosások, 
vagy mint a' himlőhelyes arcz. A' mindennapos, 
a1 legszokottabb gondolat burokban születik meg 
kezei között, és pennája, ha egyebet nem tehet, 
elrángatja a' szót vagy kitételt, elrángatja a* gon-
dolat köntösét. Vannak gondolatok, kitételek, 
mellyek különösségüknél fogva közel-esnek az 
aljashoz, így például a' 16. sz. alatti beszédben, 
„sokak körül, kik itt ülnek és hallják az igét, mind 
meg lehetne találni a' földre hullott magot" — va-
lamivel alább; „tán azért környezik olly örömest 
a' madarak a' keresztyén templomokat, mert ma-
got keresnek az útfélen?"—viszont: „mint akasz-
tófák az életországútán, borzasztóan fenyegetnek, 
hogy feléjök ne menjünk" - 'sa't. E ' különössé-
gek néha meglepők, mert a gondolattal nagy és 
szokatlan szökést tetetnek; de ha sokszor jönek, 
ollyanná teszik a' beszédet, mint a' rázós út,—nincs 
csöndes egyenlő haladása a 'f igyelemnek; kivált 
a ' kegyeletek embere minden lépten-nyomon 
egyet nyekken rajtuk. — Figyelmeztetem szerzőt 
Quintilianus ime szabályára Inst. 6 . 3 . Quapropter 
ne dices quidem salse quoties poteris; et dictum 
potius aliquando perdes, quam minues auctori-
tatem. 

V. Fésös András, debreczeni pap, és egyh. 
ker. főjegyzőnek két munkája van a' gyűjte-
ményben, 5. 24. sz. alatt. 

5. Koloss. 2. 20— 22. Böjtben, vallásos kül-
sőségek fölött. A' művészetnek, a' szem- és fül-
tudománynak , a' protestantismus ellen annyiszor 
az unalomig decantalt vádjá t , melly szerint ki-
szórván templomaiból a' művészet játékait, e lfe-
lejtkezik, hogy az ember lélek és test egy füzet-
ben, derekasan megforgatja. Komolyan megvizs-
gálván, kivánja-e a' nálunk hiányzó valláskülsö-
ségeket : 1) Szent könyvünk. 2 ) Természetünk? 
3 ) Veszt-e bennök valamit közrendű osztályunk? 
— A' derék munka- 's a' tárgynak erőteljes meg-
hányása ellen bírálónak semmi kifogása, — egy 
marad ez a* gyűjtemény legjelesbbjei közöl, egy 
még akkor i s , ha egyházi beszéd létére, rajta 
némi értekezési szag van. A' jeles férfiú bizo-
nyosan keresztül fogja a' népszerűséget annyira 
megkívánó debreczeni szónokszékben hasítniama 
tudósos fölleget, melly munkái néhány helyei fe -
lett mint áprilisi köd lebeg, és ö akkor a1 korán 
elhalt Diószeginek méltó társa leend. Debreczen-
nek igen jeles papjai valának és vannak, F. kö-
zöttük méltán foglal helyet; 's ha szónokszéki 
előadása valamivel melegebb és élénkebb: nem 
ér vele az egyik, ki csak a' külsőségek kifodroz-
gatásában nagy mester,— nem a' másik, ki rende-
sen nagy tárgyakba vágva fejszét, azokat ugy 
összeforgácsolja, hogy alig van darabjaiban kö-
szönet. Bocsánat e1 kitérésért! 

24. Mát. 5 . 1 5 . Ne rejtsétek a' gyertyát véka 
alá 'stb. A* vallásos nyilvánosságról. — E* két 
ellenvetésére a* ker. vallással titkolódzni szere-
töknek, melly szerint e z t , mint isteni kijelentést, 
az elme szabad vizsgálata alá bocsátni a) nem 
lehet, b) nem tanácsos, megfelel. A ' nem lehet 
ellen egy másik nemlehet-et állít szemközt sz . , ' s 
ez által az első nem lehet lehetőségét, sőt ügy -
létét mutatja meg; a ' vakon-hivés keresztyéni 
lehetetlenségéből következteti a' világos látás és 
nyilvánosság szükségét. Mind jó, mit itt sz. mond 
az önkénytes titkolódzás ama zsidós kárpitja e l -
len, mellynek háta mögött csak a' papnak volt 
szabad megszegni a' szentelt kenyeret, és belőle 
jóllakni; csakhogy nem kelle vala érintetlen 
hagyni, ha mindjárt távúiról is, a' világos látás 
határvonalait, mellyek mindenütt elnyúlnak az 
immanens és transcendens, vagy magyarosan: 
ember, Isten, föld ég között, melly vonalok nél-
kül megszűnt a' ker. vallás egyéb lenni természet 
vallásánál, elveszté positivitását, és sok egyéb 
attribútumait, mellyek fölött a 'végitélet mindez 
ideig, legalább egyházilag, kimondva nincs. — 
Szinte, ci gondolkozó elme működéseiből kelt Jé-
sushozi ragaszkodás és szeretet érzése, hogy sz. 
szerint épen csak ebben állna a' Jézus által s ze r -
zett idvességbeni részvétem: ez sokkal ösztö-
vérebb rationalis állítás, mintsem ezt átalános 
definitiójául elfogadhatnánk már csak annak is, a1 

mit idvességünkböl az úr-asztalánál elfogadha-
tunk. 

És ez annál különösebben tűnt fel biráló előtt, 
hogy a' második részben — melly a' ker. vallás 
gyakorlati , és igy nem transcendentál részébe 
fogódzva akarja megmutatni igazságát — érintve 
vannak a' határpontok, mellyeken túl emberi v é -
ges ész nem mehet, hol, akarjuk, nem akarjuk, le 
kell oldozni saruinkat. Miért nincsenek e' vég -
pontok érintve épen ott, hol ezek inkább kivehe-
tők ? — Nem szeretném — megvallom — a' tudós 
szerzőt az újabb pantheistibus vagy emberistenítő 
német országúton látni , melly szerint maga a' 
végetlen Isten az emberben tökélyesedik és a* 
melly titkokhoz még ember kulcsot nem talált, 
az magában az Istenségben sem ébredhetett ö n -
tudatos létre. — Itt a* második rész végén, hol 
a' szeretet törvényének kifejletlenségéböl számítja 
ki a' keresztyén vallás még igen nagy jövendő-
jét , s ebből vet hozzá, a' még teendők és kifej-
tendök számtalanságához: felvonta magát szerző 
azon tudós nimbusba , hol a' nép — mint hajdan 
Mósesnek — szeme közé nem tekinthet. 

Fésös írmodora tömött és jó magyar. Nagyon 
tudós érthető hangon magyarul beszélni mód né l -
kül nehéz, ehez csak Pápán értenek az ér thet-
lenségig;— nyelvünk, jellemünk nem ollyan, hogy 
megszenvedné ama tudós homályt, melly kivált 
németül, dum vitat humum, nubes et inania 
captat, 's a1 legszokottabb gondolatra ollyan cso-



dás terminológiát szab , minő például a ' paróka 
yagy a' vereshagyma virágzása. — Ezért nekünk 
magyarokul soha német philosopbiánk, német 
theologiánk nem lesz, 's hozzanak bár akadémi-
kusaink haza sok berlinismust, jénaismust, tubin-
gismust: a' népre vele mindaddig hatni nem fog-
nak, míg magyar keleties jellemét belőle ki nem 
nevelik, ki nem áztatják : azután tegyenek vele, 
tegyenek theologiánkkal, vagy philosophiánkkal, 
a' mit akarnak: az magyarokra többé nem tarto-
zik I — Nincs szerencsétlenebb gondolatja kivált 
magyar egyházi szónoknak, mint német példányt 
követni vakon; ez a' magyar ember fejébe nem 
megy , mint nem ment a' baranyai keresztbe-fo-
gott létra az erdőbe. Ezért szeretném, ha F. nem 
beszélne sokszor ollyan igen tudós-tömötten, mert 
a' hallgató nem tud hozzá nyúlni, nem tudja hol 
megfogni mint a' tövises állatot, — gyönyörűen jár 
szemei előtt, mint a1 gőz-erömü, lehet, hogy az 
egyes kerekek forgását látja, de, hogy mi hajtja 
az egészt: azon fejét hiába töri. — Hogy többet 
ne említsek, például böjti beszéde második r é -
szében , milly szép , milly tömött, milly eszme-
dús e' mondat: „Az elme és test műveinek osz-
tályozó jelen korszakában nem óhajtjuk vissza az 
időt, mellyben az emberi ész és kéz müvei el nem 
hülönözött vegyületben mutatkozának", — mennyi 
históriai ismeret, mennyi tanulmány kell oda, hogy 
valaki e ' mondatot egy hallásra a ' pad a láné 
e j t s e ? ! — 

Interdum speciosa locis, morataque recte 
Fabula, nullius veneris , sine pondere et arte 
Valdius oblectat populum , meliusque moratur 
Quam — — _ __ _ 

(Folytatása máskor.) 

S z e n t - l a n t : 
XV-ik Zsoltár. 

Uram! ki érdemes arra, 
Hogy a' dicsőültek honának 
Lehessen e g y k o r polgára, 
Holott szenteidet várja 
Bére e' fárasztó pályának ? 

Az, ki ártatlan szivében 
Gondol szeplőtlen igazságot ; 
Nincs szeny tiszta erkölcsében; 
Nem tesz másnak j ó hírében 
Ajakival méltatlanságot; 

Ha esküszik, hitét tartja; 
Tiltott nyereség nincs eszében 
Hikor pénzét kölcsön adja; 
Bérlőnek el nem fogadja 
Adományát vérdíj fejében. 

XVI-ik Zsoltár. 
Tarts meg engemet, oh, én Istenem ! 
Te vagy egyedül reményem, oltalmam, 
Támadjon bár ég és föld ellenem, 

Ha te velem vagy, nincs semmi bántalmam. 
Uram! kegyelmedből mennyi jót vet tem, 
'S én ezt csak hála-könynyel fizethetem ! 

Nem tömjénezek más isteneket, 
Mert téged nevezlek örökségemnek. 
V é g y ki kezemből, sorsi mindeneket, 
Hitem ne : ép lesz öröme szívemnek; 
Meglesz lelkemnek ez üdv-gondolatja : 
Maradt még kincse, egy szerető atyja. 

Istenem! örök vagy te, engemet 
Változás és múló idő szültenek; 
Visszakérik majd ezek éltemet, 
'S poromra nehéz századok fekszenek : 
De szent igédben nyilt nekem olly ösvény, 
Mellyen, élő Isten! hozzád jutok én. 

XVll-dik Zsoltár. 
Hallgasd meg imádságomat, 
Ur Isten! ne felejts el engem', 
Midőn hozzád epedve zengem 
Erőt-kérö fohászomat1, 
Segedelmet csak tőled vároké, 
Nézd meg ügyem', láttass törvnyt, 
Mutass nekem igaz ösvényt, 
Ha én kedved szerint nem járok. 

Erősítsd az én járásom,' 
Légy te magad útam vezére , 
Hogy élet legyen pályám bére, 
Ha kitelik vádorlásom. 
Téged hívlak, én Istenemnek, 
Támogasd erőtlenségemet, 
Ha látod csüggedni hitemet 
Nehéz harczán kísértetemnek. 

Tied minden birodalom, 
Scavadra világok reszketnek, 
Kezeid elől, ha büntetnek, 
Egen, földön nincs oltalom* — 
Mindenható! fent tégedet 
Dicsér ezer angyali ének, 
Vedd kedvvel, ha egy föld férgének 
Rebegése zengi nevede t ! 

B a k s a y D á n i e l . 

B e l f ö l d i k ö z l e m é n y e k : 
A1 lévai ev- ág. Iiitv. anyagyüle-

k e z e t m e g a l a k u l á s a . Sept. 21-dike volt 
amaz örvendetes nap , mellyen a' lévai ev. ág. 
hitv. gyülekezet azon függő állapotból, mellyben 
több okoknál fogva, néhány évig lebege,'s mely-
lyet az a' tavali Prot. Egyh. és Isk. Lap 1 0 0 6 -
dik hasábján olvasható czikk elmés írójának pely-
hes állapotnak nevezni tetszett, — végképen k i -
kilépvén, független 's Önálló anyagyülekezettó 
vált. —• Ugyanis, az említett napon beigtattaték a* 
néhány héttel ezelőtt próba-predikátziója után 
rendesen 's egyhangúlag a'nevezett egyház t ag-
jai által leendő lelkészöknek megválasztatott és 
sept. 10-kén Selmeczen a' főtiszt, bányakerületi 



superintendens úr által fölszenteltetett férfiú, tiszt. 
Kossányi József úr, annakelötte volt syntaxis pro-
fessora Selmeczen, legközelebben pedig budai 
tanító, — egyházi székébe. — A' beigtalási szer-
tartást a' bars-egyházmegyeí esperes, nagytiszt. 
Buray Miklós úr, körmöczi hitszónok, vitte vég-
hez, minekutána tiszt. Geduly Mennybék, kis-
csalomai lelkész úr, egy, ezen ünnepélyhez alkal-
maztatott, igen jeles és velős predikátziót mondott 
volna. 

Ez utóbbinak foglalatát legalább kivonatban 
közleni kötelességünknek tartanók, ha nem volna 
biztos reményünk, hogy az, egész kiterjedésében, 
Pesten kinyomatva, nem sokára közre-bocsátta-
tandik, 's pedig egy nemes-lelkü, épen történet-
ből Léván mulató's említett ünnepélyünket jelen-
létével megtisztelő reform, atyánkfia, tek. Domby 
Márton úr költségén, kinek is eme nagy-becsü 
adományáért szíves háláját ezennel nyilván mondja 
ki a' lévai evang. egyház 5 annál is inkább, minél 
érdemesb már magában a' mondott jeles egyházi 
beszéd velős és idöszerinti tartalma miatt arra, 
hogy ama kis körön kivül is , mellyben tartatott, 
megismertessék : de másrészről azért is , mivel 
az annak előadásából kikerülő tiszta pénzöszveg 
a' lévai egyház további fölsegélésére van szánva. 
Mi tehát mind e' két okoknál fogva számos vevőt 
kívánunk a' jeles munkának. — A' mi már egy-
házunk jelen állását illeti, nem lesz talán érdek-
telen annak egy kis árnyéklatát a' t. cz. olvasók 
elébe terjeszteni, hogy kitessék, mit tehet 's mire 
mehet, rövid idő alatt, az Isten kegyelme 's jó 
emberbarátok segedelme által támogatott 's föl-
élesztetett vallásos buzgalom. 

Ugyanis, a' most már önálló lévai ev. ág. hitv. 
magyar gyülekezet azelőtt Csank, honthmegyei 
tót-ajku gyülekezet leánya volt, kihez is híven 
ragaszkodók, míglen tagjai számában szaporod-
ván 's anyáhozi viszonyaiba némi, ide nem tar-
tozó, nehézségek keveredvén, valami 7 évvel ez-
előtt azon gondolatra jöne, hogy nem ugyan vég-
képen elváljon csanki anyjától, de gyermekei 
számára legalább tulajdon iskolát alapítson 's abba 
valami ügyes , magyar-ajku tanítót, ki egyszer-
smind mint levita is működnék, helyheztessen. Ez 
üdvös czél mind szüntelen lebegvén szemei előtt, 
komolyan kezde gondoskodni az annak kivitelére 
szükséges eszközökről is. Mindenek előtt tehát 
tulajdon zsebeibe nyúlt 's adakozott,— adakoztak 
aztán, részint fölszólítva, részint önszántukból, a' 
szomszédok i s , nemes és nemtelen, gazdag és 
szegény, rokon- és különhitü, kiki tehetsége 
szerint, de mindnyájan örömest és igazi keresz-
tyén készséggel, emez pénzben, amaz építési 
anyagban, ez földtermékeiben, amaz kézi vagy 
vonómarhávali munkában. 'S így meglett nem 
sokára, mire legnagyobb szükség volt. E g y e i -
pusztult belvárosi telek, mellyet annakelötte né-
hány göröghitű atyafiak önszámukra templom- 's 

paplaknak szántak, *s mellyen az építést meg is 
kezdték vala , — ez, azon közben megritkult g ö -
rög ó-hitü atyafiaktól megvétetett — 's a' már 
fundamentomaín kivül jó magosra fölfelé nyúló 
alapon egy kisded ugyan, de mind kívülről, mind 
belülről igen csinos isteni-ház emeltetett föl. Mel-
lette, a1 szép tágas udvar szélén, a' paplak isko-
lával állíttatott f e l , 's a' telek hátulsó része 
gyönyörű kertnek idomítatván, erős fakerítéssel 
fogatott be. — Ez meglevén, már tanító- 's levitá-
ról kezde gondoskodni a* zsenge egyház : hanem 
az ennek fizetésére kivetett díj a' felsőbb hatóság 
által nem találtatván kielégítőnek, az egész ügyet 
továbbra halasztani 's nagyobb értékről gondos-
kodni mulhatlan szükséggé lön. — 'S íme! a* jó 
Isten segedelme és még több bel- és külföldi 
egyházak, községek és egyes emberbarátok ado-
mányai hozzájárultával, rövid alatt erre is szert 
teve a' lévai gyülekezet. Mire nézve itt hálásan 
meg kell említeni nemzetes Novotni Mihály urnák, 
a' gyülekezet által meghatalmazott segédpénzek 
szedőjének, az e' tisztbeni ügyes és szorgalmatos 
eljárása által magának szerzett érdemeit. — Lön 
t. i. ez által, hogy gyülekezetünk 34 kilás szán-
tóföldeket, 6 kaszásra való rétekkel megvásárol-
hatván, 's ehez e g y , szinte református lévai 
atyánkfia bőkezűsége által még egy szölőcskét is 
ajándékba kapván, már most nem csupán tanító-
és lé vitáról, hanem rendes lelkészről 's Csank 
anyátóli teljes elválásáról is kezde álmodozni. ' S 
íme! az álom valósággá vált: mert a' nemes 
(Bars) megye, kinek az ügy , mint illető világi 
hatósághoz, eldöntés végett , elébe-terjesztetett, 
már a'nemzetiség nagy ügye tekintetéből is p á r -
tolá szándékát a' lévai ev. gyülekezetnek 's annak 
anyaegyházzá-alakulását megengedé. Az egyházi 
hatóság még ugyan halogatá egy-ideig a' terv 
teljes kivitelére részéről is szükséges j ó v á - h a -
gyását: de miután az, a' mult évi kerületi gyűlés-
ből kiküldetett vegyes választmány, tek. ns kosz-
tolányi Kosztolányi József, mint bars-egyház-
megyei igen tisztelt felügyelő urnák elnöklete 
alatt, jul. 24-én a ' helyszínén tartott ülésében az 
alakulni kívánó lévai evang. egyház minden k ö -
rülményeit nagy szorgalommal megvizsgálván 's 
azokat kielégítőknek találván, ezen ő meggyőző-
dését nyilván kimondotta volna: az egész dolog a* 
f .é. aug. elején Pesten tartatott bányakerületi gyű-
lésen végképen, 's pedig az alakulni kivánó e g y -
házra nézve kedvezöleg, döntetett el. Igy hát 
Léva most, t. i. mint ev. ág. hitv. gyülekezet, nem 
többé Honth egyházmegyéhez tartozó leánygyü-
lekezet, hanem Bars egyházmegyéhez csatolt 
független 's egyszersmind egyetlen magyar-ajku 
anyagyülekezet, mellyhez minden, a* Garamon 
innen fekvő barsmegyei helységekben lakó p r o -
testáns egyének és családok vallásos 's egyházi 
ügyeikre nézve ezentúl tartozandnak. Mi ezen 
reménydús, ámbár még fiatal ós kisded gyüleke-



zetnek a' legjobb sikert, Istentől bő áldást 's min-
den tehetösb emberbaráttól ezentúl is sok rész-
vétet és segedelmet szivünkből kívánván, ez a l -
kalommal arra nézve is akaránk élni, hogy ne-
vében mindazon nemeslelkü 's bőkezű adakozók-
nak, kik vagy egyenként, vagy mint gyülekezetek 
és községek, ez ujdon-keletkezett egyház fölse-
gélésében keresztyén felebaráti szeretettel részt 
vevének, ezennel nyilván szíves háláját kinyilat-
koztassuk, — az Istennek bő áldását reájok is 
esedezvén le onnan-felülről, honnan minden jó 
adomány és minden tökéletes ajándék vagyon. 

N. N. 
TTemplom-szen telés Bankon, 

Ha ugy lehet neveznem e' leégett régi temp-
lomban fölépítése után egy éven túl tartatott nyil-
vános isteni tiszteletet. Mert a' templom már mult 
év első feléig készen volt és Péter-Pál napján 
szándékoltatott dedicaltatni, de az oltár némelly 
hiánya miatt elhalasztatott. Hogy pedig ez idén 
a' kívánt napra azon felszentelés nem történhe-
tett, oka volt a*munkálkodó és altemplom építése 
körül fáradozó lelkésznek — tán fáradozásai ju-
talmául — hivatása következtében, más jövedel-
mesb egyházba átköltözése. — És minthogy a* 
lelkészről említést tevék,nem volna czél-ellenies, 
azon szerencsétlen 's ügyefogyott egyház rövid 
rajzocskáját előidézni. Sokáig jó csendben és ál-
dott békében állott az, míg a' sok éven keresztül 
benne foglalatoskodó érdemes pap Greczár Mi-
hály úr meg nem halálozott. Annak halála után 
sokkal szerencsésebbnek tartá magát az egyház, 
egy vén lelkész helyébe fiatal, korszerűbb egyént 
papul nyerni: de annál szerencsétlenebb lett, mi-
dőn nemcsak hogy alatta a' templom, paplak és 
iskola-háztól tűznek emésztő lángjai által meg-
fosztaték, — a1 miről ö, az igaz, mitsem tehet 
— : de azon felül, a' maga papjától is — a' ki nem 
sokára a' kassai papi növeldébe állott be, legna-
gyobb consternatiojára a' népnek — elhagyat-
taték. 

De mivelhogy „ború után derűi az é g " — az 
Űr nem hagyja ön-nyáját elpusztulni, vagy ké t -
ségbeesni: azért nem sokára külde hozzá egy 
közönségesen ohajtott 's köz-érzelemmel elfoga-
dott igen fiatal lelkipásztort, ki a1 maga kiskoru-
ságán felül-emelkedve, férfias, megfontolt és jól-
tervezett lépéseivel járult ahoz a ' nagy feladat-
hoz, melly reá mint papra, egyszersmind építőre, 
várakozott, És nem csalatkozék vala a1 jámbor 
nyáj a' maga várakozásaiban. mert t. Zimmer-
mann Károly nemcsak hogy a 'maga hivatalának, 
az ifjúkor tulajdon hevével, híveinek legnagyobb 
megelégedésökre bőségesen megfelelt: de két 

* ) Ránk h e l y s é g és nem fúrdö Abaujban; mert azt csak 
per abusum szokták nevezni Ranknak, mellynek igazi 
neve Herlain. — Fölszenlelést korán sem veszem valami 
varázs-értelemben, de mint itt ez a' szócska: „ d e d i c a -
t io" — K ö s l ö . 

rövid év lefolyta alatt 16 váltó ftnyi kezdemény-
nyel czélszerü templomot és csínos, tágas papla-
kot — Rank helységének díszeit — hozott létre, 
az iskolaház még előtte Záborszky Jónás úr által 
levén fölépítve. 

Azon isten-háza fölszentelése bekövetkezett 
őszelő hó 21-kén , mielőtt az elöbbeni pap a' ma-
ga hivatása helyére eltávozott és utóda t. Hlowyk 
János, kladzáni volt pap, beköszönt. Derült volt 
a' nap és maga a' természet örülni látszék azon 
az Isten dicsőségére felépült záradékos szent 
munkán, midőn a1 felső és alsó szomszéd egyhá-
zakból az ájtatos és buzgó ev. nép a' ranki Sionra 
tódula, hordván arczaikon ama vidámságot, a' 
melly csak a' szívbeli öröm és magasztos érzel-
mek sajátja. 

Szívemelő szent énekek és imák után föllépe 
mindenek előtt érdemteljes és tudománydús espe-
res H. A. úr az oltár padlazatára és alkalom-
hoz-képesti felszentelő fontos szavakat monda. 
Ennek utána — mint áldást-hozó — a' hanus-fal-
vai lelkész, ennek az egyháznak ezelőtti szere -
tett papja Z. K. úr, meglepé a' közönséget egy 
tényleges, szívreható sz. széki beszéddel, a' melly 
jó emlékezetben marad a' hallgatóknál. Az ú r -
vacsorája az ófalusi pap B. J. úr által szolgálta-
tott ki; áldás, imák és éneklések után a' gyüle-
kezet szétoszlott, áldván a' jó Istent, a' ki a' 
sok küzdések után hagyja élvezni népének ma-
lasztja öröm-sugárait! 

Pro coronide. Volt a' paplakon egy kisszerű 
asztal terítve a' foglalatoskodó papok és ön -nő -
jeik 's más jövevény-vendég részére. A' tettes 
felügyelő és más meghitt nagy urak részéről 
egyik sem volt az ünnepélyen jelen, azt adván 
okul, hogy valami házassági elmulaszthatlan dol-
guk vagyon. Auch gut! A' nép a' faluban szokása 
szerint vigadott, míg este felé jó rendben 's 
csendben szét nem oszlott. — Azon ünnepélyre 
nézve két dolog volt elhibázva: először, hogy 
Péter-Pál napjakor nem történt, másodszor, hogy 
csak egy héttel volt előbb kihirdetve. — Node, 
hol ne esnék egy kis hibácska ? 

O s v a v i d é k i . 
Utáni r áss a' 42. sz. közlött, és az 

ágostai lelkészek &yenkédását tár-
gyazó c z i k k k e z . E'közleményben névsze-
rint a' kemenes-ali evang. esperesség szokása le -
vén gáncsolólag felidézve: sietünk elmondani, 
hogy, e' czikk elbocsátása óta, az a'szokás némi 
változási szevedetf. Ugyanis, az új esperes föllép-
vén, első teendőül tűzte ki a1 papi conferentiák 
megalapítását. E' végre a' megyei lelkészeket ma-
gához Dömölkre, mint egyébként is közép-ponton 
fekvő helyre, october első napjára, az együtt-
gyónkodás czíme alatt, Összehíván, és azok, két 
betegeskedőt kivéve , mindnyájan megjelenvén: 
eleikbe adta, miszerint ő, ha sikerülne, a' kor kí-
vánatéhoz képest, évenként egyszer tartandó 



papi conferentiát szándékoznék gyakorlatba v e n -
n i ; mellynek alkalmával ám a' lelkészek maguk 
llülön együtt úrvacsorázhatnának is akár előtte 
a ' tanácskozásnak, akár utána 5 — az eddig di-
vatozott másodszori devotiójával a' papi rendnek 
pedig óhajtana felhagyatni, és azon áhitatosságot 
vagy a1 szomszéd paptárssal, vagy csak 2 — 3 
lelkész egyletében,a' hivek gyülekezetével együtt, 
nyilvánosan végbe-vitetni; 's mindezt az idézett 
czikkben tárgyalt okokra nézve. Az indítvány 
elfogadtatott és a* jelen conferentia jegyzököny-
vébe, mint első-pont, beiktattatott; a* jövő illy 
gyűlésnek napjául jul. 1. 1846. — helyéül Zala-
Istvánd tűzetvén ki, az ottani lelkésznek Önkény-
tes meghívására. A' tanácskozásnak második 
pontja lön: indítvány magának a* conferentiának 
elrendezése iránt; melly tárgyban a'jövő gyűlésre 
ajánltattak tervek és dolgozatok. Ezek után a' közös 
olvasás és egyéb tárgyak megvitatván, következett 
az együtt-úrvacsorázás a' templomban. Fungált 
minden hosszas elöszónoklat nélkül (mire i l lyen-
kor idő sem jut), és csak egyszerű liturgia mel-
lett, maga a' házi-gazda, neki viszont a' legidösb 
paptárs nyújtván a' szentséget. Mellyekhez csak 
még azt jegyezzük meg , hogy mi, kemenes-ali 
evang. prédikátorok, conferentiánkat nem akarjuk 
coronává vagy papi clubbá tenni, mellyböl min-
den más rendű egyháztagok kizáratnának: hanem 
szeretjük, midőn tanácskozásainkban világi uraink 
is részt vesznek, és bennünket jelenlétökkel s e -
gítenek és megtisztelnek. Igy mindjárt ezen első 
conferentiális gyűlésünkön, tek. koltai Vidos Jó-
zsef és Imre felügyelő , ugy nem-különben tek. 
Jákfalvai Gömbös Boldizsár jegyző urak meghi-
vatván, közöttünk megjelenni, tanácskozni, gyón-
feodásunknak szemtanúi lenni, velünk együtt ebé-
dezni és végeztig együtt társalogni szíveskedtek. 
Jövendőre tehát, ha reményünk nem csal, ez n á -
lunk így menend-, vagy tetszik más lelkészeknek, 
vagy nem, vagy kereszteltessék pusseyismusnak, 
vagy nem. H. 

Töredék a' magyar nyelv érde-
m é b e n . Somogyból Köccséről, aug. 29-dikén 
Í845. — Somogynak, ezen minden tekintetben 
nagy és jeles megyének, magyar szívvel m e g -
áldott lelkészei mennyire szívökön viselik a 'ma-
gyar nyelv terjesztését német és tót- ajkú híveiknek 
a'nemzeti nyelvre leendő megtérítésében, — micso-
da áldozatokat tettek és tesznek ezen kedves 
honi nyelv apostolai ennek megnyeresére: hadd 
tegyenek ezen egynehány néma sorok tanúbi-
zonyságot! hadd szóljanak némán is azoknak 
érdemeikről, csak némellyeket azok közöl meg-
említvén 

A' több római k. lelkészek sorában méltán 
helyheztetni azon néhai 's poraiban is áldandó, 
nagyon-tisztelendő, volt gamási lelkészt, Czifrait, 
hajdan szent-Pál-szerzetü áldozó papot, ki ez 
előtt körül-belöl 30 évvel apostoli szelídséggel 

és buzgósággal meggyújtván tót-ajku hívei közt 
a* magyar nyelv fáklyáját, szép bánásmódjá-
val azokat é* nyelvnek megnyerte és egészen 
magyarokká tette. Ezen idő alatt, és a' mostan! 
időkben, melly forró és hü kebellel ápolgatták 
e* hajdan a ' magyaroknál árva nyelvet ezen kies 
megyének több buzgó lelkészei: — a' magyar 
nyelvnek megnyert lakosi azoknak apostoli buz-
góságukat nemzeti nyelven szólják, áldják, ma -
gasztalják. 

Ezek közöl tisztelendő ós tekintetes Reper-
ger Pál úr nágocsi lelkész és tek. nemes Somogy 
és Györ megyej táblabírája, a' legújabb időkben, 
a' tudósító környékén, melly hü kebellel, csüg-
getlen szorgalommal, többször ízetlen és keserű 
akadályokra találván — Zichi helység leány-
egyház templomába jeles magyar egyházi b e -
szédeit behozván, ez általa' magyar isteni-tiszte-
letet azok közé bevitte. 

De, hogy az ágostai részről-is több lelkészek 
mennyire szívökön viselék és viselik ezen elvet, 
ezen reánk maradott kincset, több jeles példáit a d -
ván (a ' helvét hitvallásuak úgyis ezen megyében 
mind erős magyarok levén, eleitől fogva forrón 
buzogván eddig szeretett nyelvökhöz, a* latin 
nyelv ellen daczoltak), a' többek közt a' tabi 
evangelikus lelkész t. Krizsán József ÚT 1 8 4 3 -
dik év nov. 22-dikétöI fogva jelenkorig, melly 
buzgón, melly okos móddal a' nép szívét úgyis 
megnyervén, kezébe hordozván, — melly szíve-
sen, melly hü buzgalommal viszi ezen nemzeti 
drága kincs, a' honi nyelv mellett tett és teendő 
fáradozását e' tót-ajku egyházában: nyilvánítják 
nemes tettét és tanúsítják már eddig is jó követ-
kezésekkel koronázott jeles példák. — Neveze-
tesen az 1843-dik évi Bábonban tartatott evang. 
esperesi gyűlésen néhány tagból álló egyvel-
ges kiküldöttség neveztetvén ki a' tabi evang. 
tót-ajku híveknek magyarokhoz való térítésére: 
a' kiküldöttség megjelenvén Tabon, miután oda-
érkezett, már akkor megkéretlen is a' magyar szó 
mellett buzgón működő lelkész a* magyarosítás-
ban itt-léte óta tett jeles lépéseiről előre nyilvá-
nos jelentését és tudósítását beadta, azon hoz-
zá-adással és szóbeli kérelemmel, hogy je len-
leg ezen lépés elegendő volna a ' csendnek és 
további két ajkú hívek közti békének fentartá-
sára nézve, — mit a* tisztelt kiküldöttség k ö -
szönettel fogadván, teljes megelégedését és 
helybehagyását nyilatkoztatá. — De még itt 
sem állapodott meg ezen tisztelt lelkész ú r ; hogy 
ezen nemes harczot annál jobban megharczolhas-
s a , módot és eszközöket szerzett ezen nemes 
czél elérésére 's ezeket nagylelkű áldozataival pe-
csételte. —Nagy számmal magyar győri új énekes-
könyveket szinte Győrből tulajdon pénzén, ön-al -
kalmával, az egyháznak minden megterheltetése 
nélkül, hozván, 's ezeket hitelbe is osztogatta a1 

tűz által nagyon megkárosított híveinek, söt húsz 



példányt ajándékba is adott a' szegényebb-sor-
súaknak. Igy buzog a'hozzá-kapcsolt leány- e g y -
házainak a* kapolyi német- , a' tótkéri és tor-
vaji tót-ajku híveinek honosításában 's azokat 
a1 magyar nyelv megkedvelésére atyailag v e -
zérli, — a' hol is szinte a'nemzeti nyelvben jeles 
előléptetési példát tanúsított. 

De még ezzel sem elégedett meg a' buzgó, 
magyar-keblü lelkész, hanem az eddig még nem 
divatozott 's csak minden másod vasárnap foly-
tatott magyar isteni-tiszteletet, a1 tót-ajku hívek 
minden meg hántása és lelki megsértése nélkül, 
okos elgondolással minden vasárnapra megálla-
pította, ugy hogy ezután minden vasárnap t a r -
tatni fog, az ö vezérlése alatt, rendes magyar 
isteni-tisztelet. Ennek behozatala és kezdete aug. 
24-én lön. *) 

'S midőn ezenmagyar-lelkü 's szívű lelkész-
nek a' magyar nyelv melletti huzgó iparjait néma 
soraim hirdetnék 's magasztalnák : meg nem áll-
hatom, hogy itt Tabon lakó tekintetes jáprai Spis-
sich Igndez földes-urnak, és tek. ns Somogy mgye 
tábla- 's föbirájának az iskolai vizsgálatokon mind 
a1 római katholikus, mind az evangelikus tanulók 
rézéről szóval is, tettel is, pénzbeli adományaival a* 
tudományok és különösen a' magyar nyelv iránti 
forró vonzódását nyilvános kitüntetését meg ne 
említsem. Ki is a1 magyar literaturának barátja 's 
előmozdítója levén , mind a \ taní tókat , mind a ' 
tanulókat, mind a' szülőket a* magyar nyelvbeni 
elöhaladásra hathatósan serkenti és buzdítja. — 
Melly jelen környülményeket ns Hotay József űr. 
tabi római katholikus mester és jegyző, használni 
kívánván, szíves nagy hajlamot érez ezen nem-
zeti nyelv iránt, — azt az iskola vizsgálatain a' 
tanulókkal és más irataiban nyilván kitünteti. — 
Ezt a' példát követi a' tabi evang. iskolatanító 
úr is, ns Szilágyi Samu, ki hü lelkészének vezér-
lete következtében a' még a' római katholikusok-
nál sokkal tótosabb evang. híveik gyermekeit, 
minden idegen nyelvet kizárólag, egyedül honi 
nyelven tanítja az iskolában. 

Áldja meg a' magyarok Istene mindazokat, 
valakik a' hazai nyelv mellett legkisebb lépést 
tesznek, hogy ezen hajdan elhagyatott honi 
nyelv mind jobban megkedveltetvén, ked -
vességénél fogva mind áldott honunkban, 
mind a' világ más részeiben tündököljön és é l -
j e n ! ! ! K. K. 

Máilsö-somogyi ref. egyházme-
gye t a v á é i ^jiiléséíiek nyilvános 
sz ives &4ÖS£ÖBse£ Ev nagyt. gyűlésnek b e -
mutattatott jóváhagyás végett, rajza egy kisszerű 

templomnak, mellynek készítéséhez fogandók 
lettek volna Némediben, Tolnamegyében, a' hel^-
vét-hitvallású atyafiak-, mellyhez már a' szük-
ségesebb anyagokat meg is vásárolván a' tú l -
buzgólkodóbbak , hevertetik már most azokat a* 
Sárvize partjain, de a* melly rajzot visszautasí-
tott a' nt. gyűlés, több érdekes okokból: mivel-
hogy belső telkök nem volna, mellyre építeni 
szándékoskodnának az atyafiak, — mivelhogy a* 
fatorony-építést nem helyesli , nem javalja, — 
mivelhogy nem nagyobb templom építését t e r -
vezte a' folyamodó leány-egyház. Ezek azon 
okok, meilyeket közembernek botránkozás nélkül 
felhozott a nt. gyűlés, fel lehetett terjeszteni, — de 
hihető, hogy az unió eszméjebelit magánál tartván 
gyakorlatban. És e' nt. gyűlés nyolez öl széles, 
tizenhat öl hosszaságu kötorny os templomnak, tehát 
kétakkorának tervezésével, mint a' rajz mutatott, 
olly változást okozott a' könnyen-ingó nép k e -
délyében, hogy már, szinte tett költségeskedésök 
mellett i s , évhosszura nyújtják, különben e* 
folyó évben felkészülendő egyháznak munkába 
vevését Némediben, meliyet aligha addig nem 
nyújtanak, míg beleszakad, 's megsemmisítése 
alkalmul szolgáland majd az egyesülés templo-
mának műbe-vételére. Igy az idő, a' lassankénti 
kijózanodása a' köznépnek végbeviszi azt, mit rá-
beszélés, erötetés ki nem visz , meliyet megbírni 
hogy nem egyszeri választmányilag kiküldöttség— 
nek sikerül, bizonyítja 1843. évben az unió ügyé-
ben tett hasztalan fáradozás Némediben, meliyet 
itt rögtönözni akarván az okból, hogy ez időben 
az evangélikusok is lelkész-nélküliek valának, 
ez eset által is azt elérni valószinüebbnek hívén. 
Mindent a' maga helyén, maga idején tenni a* 
legnagyobb életbölcseség, mit bölcs Salamontól 
elméletileg sokan tudnak, de gyakorlatilag ezt 
szépen bírja a' helv. hitvallást követő külső-so-
mogyi esperesi nagytiszt, gyűlés, melly néz az 
időre, 's elvárja míg megkerestetik tanácsért, 
mellyhez bizodalom vezet. Várjuk ezt be , ugy 
elérjük czélunkat bizonyosan,— különösen ha ma-
gunkviseletével bizodalomra számolhatunk, bol-
dogok lesznek kezeink munkái, elménk tanácsai. 
— Nézzetek ti, egyesülés felszentelt-czélu bajno-
kai! Somogy Sionjára,—példát láttok abban, mikép 
lehet a' bolygó lidérczet, a' népvéleményt, meg-
akasztani , 's a' sz. czélnak mikép lehet azoktól 
észrevétlenül lépcsőket gyámolítani nagyra-me-*-
néshez, kik annak csak gátlói volnának! Nézze^ 
tek nyomorult állásaikra a' prot. egyházaknak, 
rongyos szegénységére szegény falusi lelkészetek-
nek, iskolatanítóknak; melly tátott szájjal szói, 
teli torokkal kiált az egyesülés után, mert az 
egy értetlenség, részekre-szakadás temetőnk le -
széh ezentúl. Hogyne lenne temetője egyházi 
hivatalnokoknak, ugy mint az egyház híveinek, 
mikor a' szegény adóáó nem bír annyifelé fizetni, 
papnak, mesternek, pásztoroknak, éji-őrnek, me>-

44* 

*) Tiszt. KrizsánJózsef úr érdemeiről , a' magyar nyelv t e r -
jesztésében , önhivei is küldöttek szerkesztőséghez é r -
tesítő cz kket , mel lynek köz lése általunk, igen tisztelt 
K. K. úr tudósítása után, fölösleges fogna lenni. 



gyei pénztárnak, hazának, Isten tudja, kinek nem? 
A' szegény pap , mester pedig nem élhet fizetés 
nélkül, szüken-mért évdíj mellett, hivatalához kellő 
buzgósággal, zúgolódás nélkül sorsa ellen: hát mi-
kor ezt sem szolgáltatják ki, hogy ne kellene e l -
vesznünk!? Bizony csak az éhhel-hálástól ment 
az ember sok egyházi szolgálatokban, miről tanú 
lehetek egy iskola-tanítónak keserű panaszolko-
dása után, ki másodmagával, beszorítkozólag is, 
szája vallomása szerint, fél esztendeig sem Iát egy 
árva húszast magányozni birtokában. A' ki ezt 
érzi, 's érti mit tegyen szükséggel küzdeni: az 
tudja, milly szükséges, 's az emberiség felsegé-
lésére milly sz. czélu, összeállanunk vallás dol-
gában anyagiakra nézve is. A' ki pedig Jézusnak 
hív tisztelője, tudni fogja magasztos igénylő p a -
rancsoló értelmét ezen beszédének : „Leszen egy 
akol és egy pásztor," mellyek szerint élni töre-
kedni, munkálkodni arra, teljes igyekezete is é le-
tében , habár semmi anyagi mellékes czél nem 
volna is vele összeköttetve. Illy, felöletek táplált 
hittel 's bizodalommal hívunk fel titeket, ügybará-
tok ! különösen azon tek. uraságokat, kik helysé-
günkben külső birtokosok , akárhol élnének 's 
laknának különben a' végre, hogy a' könnyen 
megtörténhető uniót Némediben ezután is hatha-
tósan előmozdítani's gyámolítani szíveskedjenek, 
tanács-adásaikkal 's tettleges erővel az Isten di-
csőségére, az emberiség boldogságára: lemond-
ván erre nézve, ugy mint eddig, minden csiklan-
dós Ígéreteknek egyik vagy másik fél részére, 
mellyek a' köznépet pártokra szaggatják, 's kö -
zöttünk csak erösebb közfalat vonnának, legki-
sebb csillámlása által az anyagi haszonnak. E' 
szerinti lépéseid egyengetéseért vegyed, nt. e g y -
házmegyei gyűlés! többeknek szíves háláját sza-
vaimban. Áldja meg Isten tanácskozásaidat, vala-
mikor általa illy dicső közre-munkálást felsegítesz, 
a' Jézus országának terjedésére! 

K e z e t f o g ó . 
Pap-wzvegy-pénztári adomány-

rész tárgyában egy alázatos kér-
d é s a z i l l e t ő k h ö z . Milly czélszerütlen, 
arczpirító, az alább-közlendöhez hason bonyo-
dalmakat okozó modora volt a' korábbi időkben 
legtöbb egyházmegyékben a' papözvegyek 's ár-
vák számára, de regula szigorú sorsuk enyhíté-
séül a' gyámintézeti-tárból adatni kellő segély-
részecskék kézhez-juttatására nézve, körül-belől 
mindenki tudván , csak azt jegyzem meg felöle: 
miszerint mellette a' gyámolítás végett adott 
öszvegcse olly kérelmi-természetű valamivé vált, 
miért, Isten tudja, mennyit nem keile a' szegény 
özvegynek futni, lótni, míg elvégre a' sok zör-
getésekre megnyílt a' kegyelem ajtaja 's kikap-
ható lön a* sovány osztalék. 'S már ha ezen, sér-
tés nélkül legyen mondva, szeméremsértö modor 
mellett voltak özvegyek, kik, hacsak másként lé -
tezhettek, ezen segélyforráshoz nem folyamodtak, 

*s ha voltak özvegyek, kiknek illetényök, bár 
fórjök pontosan fizette részvényeit, nem tudván 
czélját, hogy t.i . az neki használ özvegysége 
esetére, nem folyamodván érte, odaveszett: ki fog 
rajta csudálkozni? És épen egy illyen esetet 
akarok közleni, hozzá egy alázatos kérdést mel-
lékelvén. 

Néhány évvel ezelőtt egy beregi egyház -
megyében lelkészkedett férfiú meghalván, özve-
gye a' szomszéd Szathmár megyében kebelezett 
Fehérgyarmat mezővárosban levő részjószágocs-
kájára vonta magát, holott élte azóta özvegyi 
napjait, mit sem tudva: létezik-e a* világon 
gyámintézet, így azt sem, hogy őneki is kellene 
abból valamit húznia. 'S mi történik ? Kevéssel 
ezelőtt tudomására esik e' dolog, s örülvén r a j -
t a , elmegy némelly beregi egyházi hivatalno-
kokhoz, kérvén eddigi, kézhez nem vett illetmé-
nyét. — De bizony azzal utasíttatott el, miszerint 
az eddigre esőt nehezen fogja megkapni: hanem 
ezutánra igenis; különben, mondák, folyamodjék 
gyűlés elébe. 

'S most szabadjon a' tisztelt özvegy kérésére, 
a' nyilvánosság utján azon kérdést, az illetők á l -
tal megfejtendőt, tennem: vájjon ha megjövend 
a' gyűlés ideje, és az özvegy követelöleg lépend 
föl, mit kelletik tenni ? 

'S itt végeznem kellene soraimat, avatottab-
bakra hagyván a' kérdés megvitatását: de meg 
nem állhatom, hogy egyéni-véleményemet én is 
ki ne mondjam, melly is nem egyéb, mint hogy: 
az özvegy segélyosztalékait, ha nem egészben, 
legalább részben ki kellene adni; mert hiszen ez 
nem alamizsnaszerü kegyajándék, hogy ha ma 
nem nyújtom kezemet elfogadására, holnap már 
ne lehessen igényem a' ma adandotthoz: de söt 
inkább törvényes illetmény, a' lelkészurak által 
befizetett részvények jogos járulmánya. — 'S ha 
az: nem tudom megfogni, hogyan eshetik meg, 
miszerint a' mi az özvegyet illette ezelőtt 6 vagy 
8 évvel , miért ne legyen az övé most és min-
denkor, akármennyi ideig nem volt is gondja reá. 
Vagy tán ide is be van hozva az idösítés ? l e g -
alább olly értelemben, miszerint a 'nem-folyamodó 
özvegyek illetőségei, hogy használatlanul ne 
maradjanak, a' többiek közt elosztatnak, e lövél-
vén amazokról, hogy nincs szükségök reá. 

Ha ezen elővélemény állana: akkor csak m e g -
járná és semmi nem-idejébeni követeléseknek 
nem adathatnék hely, mint szinte tán azokénak sem, 
kik bizonyos point d'honneur miatt nem kérték a* 
magukét. De hol nemtudás elegyül a' játékba; hol 
az igénytelen özvegy, nem, mert szüksége nem 
volt rá, nem is point d'honneur miatt,— hanem és 
egyedül, mert mitsem tudott a' dologról, hanem 
mihelyt tudomására esett, azonnal kéröleg áll elő: 
ott, véleményem szerint, ki kellene biz azt adni, 
ha nem egészben, legalább részben. Lehet, hogy 
mások az ellenkezőt fogják bebizonyítani: de én 



előre érzem, miszerint tárnokaik körülbelöl ollyan 
lélekhangulatba tesznek á t , millyről Voltaire 
mondja: on sent dans le fond de son ame un 
scrupule, une repugnance, qui nous empéche de 
erőire, ce qu'on nous a prouvé. N.I. 

Az iij vallástörvény ellent moz-
g a l m a k V a r m e g y é b e n . Noha e ' törvény 
nemcsak nyilvános hírlapok utján közhírré lett 
és világos küztudomásra jutot t , hanem minden 
egyházi és világi törvényhatóságok által, gyűlé-
sekben és körlevelekben eléggé kihirdettetett: 
mindazáltal a' r . kath. köznép folyvást azon t é v -
eszmétől van befoglyozva, melly benne alatto-
mosan folyvást szilárdíttatik és ápoltatik is, hogy 
a ' r. kath. egyházból a' protestánsba általmenés 
lehetetlen,nem törvényes,nem szabad; és ha itt-
ott történik is , az olly merényképen tekintendő, 
mellyért általtérönek és begyóntató lelkész-
nek előbb-utóbb keserűen lakolni kel l , 'stb., 
söt az általtéröt bármelly római katholikus 
önbiráskodva is megboszúlhatná. Ezen t é -
velygés pedig kitörő tényekben és izgatásokban 
is már fellépett; a* polgári békés életben botrán-
koztatólag működvén. Igy pl. egy helységben, 
hamar az első általtérési esemény után, egy 
névtelen kézirat-könyv juttatott az evangélikusok 
kezébe, melly a'protestáns vallásnak gyalázására 
van irányozva és pórias elménczkedésekkel 's a' 
legocsmányabb gúnyokkal teledes. Ezt az illető 
lelkész nemes megvetéssel fogadván, és nem 
itólvén méltónak, abból zajt ütni 's az iratot vár -
megyei törv.hatóságnak feladni: egy-ideig bán-
tatlanul hagyattunk. De junius elején, ismét azon 
helység utczáin több példányban elszórt névtelen 
gúnyiratok találtattak; egy példány épen a* mes-
terlak pitvarába dobva. Most már e' bántalmak, 
mint törvényeinkkel nyilván ellenkezők, tovább 
vesztegléssel nem türettek, hanem a' megkap-
hatott pasquil-példányok az illető vármegyei főbí-
rónak általadattak, nyomozás ós elégtétel-adás 
véget t : mi meg is történt, az erélyes járásbeli 
föbiró által, ki ezen eljárást, tisztújítás közelgé-
sének daczára is, készséggel teljesítette. Mind a* 
két irat másolásának gyanúja egy hivatal-nélküli 
romai katholikus ifjú úrra hárámlott; de a' f o -
galmazás és kieredés ultra-montan-szagon tar-
tott. Azonban mire a ' fenyítés végrehajtásának 
határnapja elérkezett volna, a' bűnös ifjú messze 
állomásra hazájából elutazott.— Ugyanazon hely-
ségben az evang. lelkész vármegyei gyűlésre 
Szombathelyre bemenvén, az egész vidék betöl-
tetett azon hírrel, hogy a' lelkész begyónlatási 
actusaiért idéztetett a' püspöki törvényszék elébe 
megbüntetés végett. — Más ns helységben szinte 
önbiráskodó boszuállás példája tünt fe l ; a' midőn 
egy általtért asszony holmi házi ügyében vala-
melly r. kath.háznál levén látogatóban: egy épen 
ott találtató r. kath. férfi-ember belékötött, hogy 
miért merészelt az ev. vallásra térni; és vak 

dühében az asszonyt agyba-fejbe verte. 'S ez már 
szörnyű terrorismus! —Mi több: Vas megyében az 
új vallástörv.nek kijátszására társulatok is vannak 
felállítva; névszerint: 1} Téritő társulat, melly-
nek tagjai, a' védegylet modorára, külön íveken 
írással kötelezik magukat az evangélikusok térí-
tésére. 2 ) Imádkozó társulat, mellyek tagjai k ö -
telezik magukat, egyik a' másikért imádkozni, és 
egyik a' másikra felvigyázni, hogy az evang. 
vallásra állal ne térjen. 

Igy játszatnak ki szent törvényeink, mihelyt 
mások érdekeivel összeütköznek. Igy izgatta-
tik ön-érdekből a' hon békés lakosai között a* 
kölcsönös gyülölés és üldözés cacodaemona, és 
pedig a' szeretetet-követelő Jézusi szent vallás-
nak ürügye alatt; míg a' haza bölcs atyjai min-
dent elkövetnének, hogy a' sokféle ingerültsé-
geket kiengesztelnék, az ellenségeket összebé-
kéltessék , a' szakadásokat egyesítsék és a' sok-
nyelvű, rangú vallású polgárokat egy nemzetté 
szilárdítsák. Általán is mondhatjuk keserű panasz-
képen, hogy némelly r. kath. templomokban most 
minden predikátziók polemizálással elárasztvák 
és az evang.vallás ellen irányozvák, —ennek kö -
vetőit gyalázván és eretnekítvén: mit pedig tenni 
kegyes királyi rendelvények is tiltanak, pl. 1786. 
febr .14 .6670,1782. mart. 26. 2030'stb. „Ne p a -
rochi catholici punctorias expressiones in concioni-
busadversus evangelicos adhibeant, ect." — Bol-
dogtalan Magyarország! H. 

Térítés* Hogy a' régi térítő szellem 
torzképei még máig is bolyongnak a* k e -
resztyének között, nem tagadhatjuk: mert példái 
tűnnek föl, — és pedig a' XlX-ik fölvilágosodott 
század közepe táján, mellyek azt láttatnak mu-
tatni, hogy e' kárhozatos szellem még most sem 
halt ki a' keresztyén hit-felekezetek közöl. Pé l -
dáját adá ennek közelebb a* 1 plebánns 
ur, ki egy, a' m — ii fiókegyházá-
ban levő prot. apának r. kath. anyától született 
fi-gyermekét, töbszöri ígéreteinek, kérelmeinek, 
unszolásainak következtében, egy köböl búza ado-
mánya mellett, a 'kath. egyháznak meg is nyerte: 
de számítása roszul ütött k i , mert a' gyermek 
csak hamar elhalt! — Szegény levén teslben-ló-
lekben az eladó apa, ingyen kellett eltemetni, 
a' midőn mind adományát, mind stoláját , 
elvesztette! Ha plebánus úr egy olly lel-
ket nyert volna meg a' ker. anyaszentegyház-
nak, ki nem annak kebelében született 's nevel-
tetett : dicsérné a' világ apostoli buzgóságát; de 
a* ki már akkor is a' ker. anyaszentegyház tagja 
vol t , és így azon hi t , remény és szeretet által 
jogosított az üdvösséghez,mellyel bármellyik kath. 
keresztyén: — ez által csak nyugtalanságának, 
hit - felekezete iránli elfogultságának, és t e -
temes bibliátlanságának adá magasan - feltűnő 
jelét. 

Közli. S z é p h a l m i . 



Mi még szebben vagyunk. 
épen köz-fájdalom dúlja keblünket, olvasom Prot. 
l a p 32. sz., hogy mások „szépen vannak." Bi-
zony hiába mondatott ki a' viszonosság elve! 
hiába emésztette fel a' sok drága időt! a' hierar-
chiai lelkek ellenkező gyümölcsöt teremni időről 
időre meg nem szűnnek. Lássunk itt is egy t e r -
méskét. Fenséges Szász-Coburg herczeg F e r -
dinánd úr ö magassága cserépi uradalmának Bor-
sod megye C helységéből helv. hitű, 70 
éves Bodizsár István V— helységébe akarván 
utazni, M-K — városához nem messze levő 
tanyán gyenge tagjai leroskadtak. Ápolásra lön 
szükség, mit a' keresztyén kondások hűn teljesí-
tőnek, míg a' szegény öreg lelkét jó teremtőjének, 
törődött testét porhonának ajánlotta. — A' város 
elöjárósága értesittetvén, a' holt testet behozat-
n i , — de nem a' városban, hanem a' temetőben 
fekvő puskaporos házba tétetni rendelte. 

A' hírre sebesen Iemenének a* szomorú felek, 
's hajh! fájdalmuk szörnyű vala , midőn Iáták, 
hogy kedves véröketa' határos M-K váro-
sa be nem foghatá; még nagyobb , midőn k é -
relmökre sem engedé meg a' tiszt, plébános 's e s -
peres úr, hogy a' temetőben,vagy csak a' gyepen is 
sírját áshassák; mert, úgymond: az eretnek az 
idvezülendök közé nem temettethetik. Hová hát ?. 
A' víz állásán a' temető árkában ásnak sírt, — sírt 
az igazi atyának, ki gyermekeit kézi munkájából 
nemcsak felnevelte: de az egyet, a' többektől 
megfosztatván, szép birtok-'s pénzzel hagyta 
az igaz keresztyénnek, kit mindig tiszta vallásos 
érzet melegített, az Isten okos teremtésének, kik 
közt nincs semmi különbség, az igaz, polgárnak ki 
helysége javát híven munkálta. Ebbe helyhettük 
öt, miután a' puskaporos házból behozatván egy 
kertben szokott temetési ünnepélyünket végre -
hajtók. — Fa-emlékét, a' város lakóinak intő 
szavára, csak két ujjnyira hagytuk ki a1 földből, 
Nyugodjék ott békében! Cserépfalu 26 septemb. 
1845. C s u r g a y H. J ó z s e f , 

oktató. 

Mondjuk ki , lia már elkezdet-
tük , a z i gaza t . N. Sós Ferenez hallgatója 
nevében, közié t. Farkas Gábor, sz. györgy-
völgyi ref. lelkész úr, „Áttérések Zala megyé-
ben?' czimü czikkét a' Prot. Egyh. Isk. Lap 29-
dik számában,— igen természetesen, vagy termé-
szete szerint; mert Ő, ki tulajdon szülöttéit itiás 
vallásnak hitére szokta kereszteltetni, feltfté-
szüleményit te öfömtfiel átruházza más idege-
nekre , magának tartván föl a' dicsőséggel páros 
híísfcnokat. Azonban, minél nagyobb büh ez a' 
plágiumnál: annál inkább megengedhető az igaz-
ságot kifejtő ellennyilatkozat. — N. Sós Ferenez 
az idézett czikket nem írta, á' t. cz. közönséggel 
nem közlötte, sőt még eddig az ideig nem is látta. 

Ö szánto-vető — igaz, — de a' történteket és hí -
res szónoklat tartalmát, ha a' közlőnél nem épen 
ékesebben, minden bizonynyal hívebben irta 
volna le; mert tapasztalása ellen, szíve fájdal-
mát lelki örömmé nem változtatná csupán papja 
dicséréséböl, azon oknál fogva is, mikép, jól tudja, 
hogy kit érdeme nélkül dicsérünk, — vétkén felül 
gyalázunk. Mert igaz ugyan, hogy a* sz . -györgy-
volgyi helv. hitvallásuakka), mult pünköst első 
napján, két krypto-kálvinisták gyóntak elsőben, 
mint születésök és lakásuk helyén: de azonkívül, 
hogy ök már, elébb is, idegen egyházakban, mint 
ismeretlenek , többször járultak a' szent asztal-
hoz, — meg kell vallani, mikép t. Farkas Gábor 
lelkész úr dicséretes példáját követvék, — több 
mint 30 reformátusok lettek rom. katholikusokká, 
sz.-györgy-völgyi reform, hallgatóiból. A' zala-
megyei áttéréseknek tehát, valamint n. Sós Fe-
renez , ugy hit-rokoni sem örülhetnek, azzal 
nem dicsekedhetnek. Nem gyógyított meg bete-
get soha az az orvos, ki maga is beteg, — nem 
térít soha, bár ékes szónoklatáról ismeretes volna 
is, a' lelkész, kinek n e j e , gyermekei, családa 's 
cselédje térítendő marad. Míg tehát t. Farkas 
Gábor ref. lelkész, róm. kath. nejét és gyerme-
keit hitére meg nem tanítja, — megtanítván, v a l -
lására által nem vezér l i , térítésről senki ne d i -
csérje , ha gyalázni nem akarja. 0 maga ugyan 
még református pap, mert reformált gyülekezettől 
veszi papi fizetését, — d e azért, hogy abból, v í z -
kereszt napján, neje és gyermekei helyet t , a' r . 
katholikus papnak megfizethessen, hogy a' róm. 
kath. anyaszentegyháznak több híveket nevel-
hessen. — Lelkésznek, ki a1 rom. kath. egyházi 
szolgákat nemcsak barátságosan fogadja házában, 
hanem azoktól, kötelességesen is, megvárja az 
egyházi látogatást , a ' szentelt vizet, nejének és 
gyermekeinek ajánlott olvasót, házi keresztet 's 
a' t.: a* zala-megyei áttérések még most szúrós 
tövist fűznek érdem-koszorujába. Vegye tehát 
palinodiámat higgadt vérrel t. Farkas Gábor 
ref. lelkész úr, 's vele, higye el a' prot. feleke-
zet , hogy soraim igazat tartalmaznak, mellyet, 
mivel világos, mint a1 nap, nem örömest néz az 
emberi szem, — mint keserű china-port, nem 
szeret ínyünk: de általa vallásunk tisztasága de -
rül k i , szivünk baja orvosoltatik. 

K o r o n c z y S ó s F e r e n e z , 
sz.-györgy-völgyi r. kath. mester. 

A g a r é s é g r Az ansbachi kefület 3 4 
dekanatusában a jándék- 1s alapítvány kép 13,863 
f. 30 Yi kr. szállt mult évben a' prot. egyhá-
zakra (A. K. Z J. —A'dissidens-katholicismusra 
vötíatkozó irodalom Bajorországban, ugy látszik, 
egészen el van tiltva (A. K. Z.). — A' j - i bajor 
prot. pap a' térdelés ügyében tartott predikátzió-
jaért birói nyomozás alá vétetett. (A. K. Z . ) 
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A' vallás a9 nevelés iránytűje. 
( V é g e . ) 

A' kijelentésszerü nevelés ugyanis emel-
tyűje a' polgárosodásnak és tisztító műkése a? val-
lásos érzelmeknek. 

1) Emeltyűje a' polgárosodásnak, mert: 
a) Bír törvényeket-szelídítő, és ösztönző 

erővel. Ugyanis , ha a' kijelentés elveit őszinte 
figyelemmel kisérjük, a' mint azok különböző 
korszakokban fejlődtek ki : középszakban lá t -
juk azt leginkább törvényszellemében fellépni, 
vagyis a' zsidó vallás politikával összeszőtt ko-
rában. Ezen kornak jelleme, vallásra nézve, 
törvény volt. Igazolja ezt azon történeti igaz-
ság , hogy a' törvény észképe a' kijelentés 
ezen korszakában jött létre. A' kijelentés ele-
me , melly a' patriarchai kort bélyegzi, tör-
vényt nem ismert; vallásos lét bölcsője levén, 
benne csecsemősködtek az emberek. ígéret, biz-
tatás segíthette e' korban fejletlen észfogalmak 
közt a' kijelentést működésében: ugy, mint a' ne -
velőt gyönge elmék képezésében nyájas Ígéretek, 
kecsegtető bíztatások segíthetik csak. A' kijelen-
tés gyermekkorában a' vallásos nevelés is cse-
csemősködött. — De majd az érzéki ösztönök, 
szenvedélyek szilárdulván, az emberiség serdülé-
sével a' kijelentés szellemének változnia kelle: 
korlátok nélkül a' rohanó vízárt vezetni nem le-
hetett tovább. Törvény szellemében lépett itt fel 
a ' kijelentés, hogy az érzéki embert igazsághoz 
és rendhez szoktassa. E ' kor volt a' kijelentés 
legszigorúbb kora, melly az erkölcsi kötelessé-
geket is levonta a' törvény szigorú körébe, kes-
keny pályát hagyván az ember legszentebb kin-
csének, az erkölcsi szabadságnak. Az egész val-
lásos nevelés ez időben törvény-mozgalta gép -
rendszer volt. 

Majd az Isten-ember égből jött tana kivet-

kezteté földi jelleméből a' törvényt, mellybe azt 
Mózes, a' nagy népvezér, átalakítá. — A* kijelen-
tés férfiúi kora itt kezdődik, midőn az minden 
népérdekeket elrázva magától, teljes tisztaságban 
kél a' törvénynek észképe. Ugy tünt az nevesen 
fel most, mint Isten kegyelmes akaratának kifo-
lyása, melly fiúi engedélyt föltételez. A' kijelen-
tés szelídségéhez simult ekkor a' vallásos n e v e -
lés is, miután a' rendszeresített néptörvények is 
szelídebb alakzatot öltének. Nem volt többé r e l -
tegtetés az erény indító oka: hanem szabad aka -
rat szerint kelle a' szívnek jóhoz hajlani. Az Isten 
mint szerető atya, törvénye mint az erkölcsi v i -
lág fenállásának másíthatlan feltétele ismerteték 
el. Ekkor lön a' törvény tiszta észképével az 
erény fogalma is ismeretes, mellyet Montaigne 
a' keresztyén vallás jellemének nevez. A1 vallá-
sos észképek derült napját követvén az erénynek 
hajnalsugárai, józanabb gondolkodás, tisztább e r -
kölcs támada; az okosság jogai , mellyek eddig 
elmeszörnyekben mutatkoztak, a* bevégzett ki je-
lentés által — ámbár megtisztult szabadság mellett 
— korlátok közé estek. Ekkép a' polgári vagy 
népiörvények szelídebb ege is feltűnt. 

A' kijelentés ugyanis a' halhatatlanság,xagy 
a' jövendő életbeli jutalmak észképével levetkez-
teté a' néptörvényeket azon szigorúságaikból, 
mellyekkel azok görögöknél, zsidóknál 's római-
aknál egyesülve voltak, mint olly nemzedékeknél, 
kik szolgai félelemmel hódoltak a' törvénynek, *s 
kiknek egy felsőbb csalhatlan itélöszékről s e j -
telmök, az is csak homályos, volt, — és ezt mind 
az igazság elve 's a' lelki jogsérelme nélkül t e -
heté. — Ugyanis azt, mit a' néptörvények szelí-
dítésében az erény szelídebb és tisztább fejlődé-
séért az igazság és jog rovására elvett, a* 
sírontúli isteni törvényszék elébe tevé át ; — 's 
így az igazság sérthetetlensége mellett szelídült 
a' törvény a' társaslét kebelében, 's minden s z e -
lídülése mellett mégis nagyobb ösztöneröt fejte ki 
magából; mert az erény és annak tökéletes j u -
talma közt időközt hagyván fel, édes remény és 
tartalom közt szüntelen a' kötelesség szavára 
figyelmeztet. Ezen szelídülése a' törvényeknek 
el sem is maradhatott az erény azon isteni fogal -
ma mellett, mellyet Jézus létrehozott. Mert a ' 
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törvény mennél engedélyesebb, az akaratnak 
annál tágasb tért hagy az erénybeni gazdago-
dásra, azaz: mennél szelídebbek a' jóra indító 
okok, annál nagyobb az erénytulajdonítás. Ezt t e -
szik az evangyéliom ezen szavai: „A! jó ember 
as ó szívéneit jó kincséből hoz elő jót.ie Mát. 12: 
35. Hol szükség 's kényszer szül jót , olt nincs 
helye tulajdonításnak. És .ép ebben áll az erény 
keresztyéni jelleme, vagy ez által tette Jézus az 
erkölcsiség hévmérőjévé az erkölcsi szabadságot. 
Ezen az úton szelídültek a' néptörvények is a' 
nyilatkoztatott igazságok által, 's szelídülésök 
mellett ösztönszerüségök is növekedett. — Ki nem 
ismeri Drakónak vérrel-irott törvényeit, mellyek 
egyenlő szigorral terjedtek ki a' tréfás lopásra 
és az atyagyilkosságra ? iszonynyal hódolt ezek-
nek a' rettegő szív. Ki nem emlékezik a' pogány-
kor vallató-müszereire ? az igazság tüzpróbáira ? 
Sajonnal kell emlékeznünk mindezekre nekünk is 
honunk csecsemői korában, midőn még az evan-
gyéliomszerü nevelés át nem hatotta nemzetünk 
erét. Hasonlíttsuk össze ezekkel korunk törvé-
nyeit: míg azok túlságos igénylésekkel kevés 
ösztönt fejtettek a' jóra, 's inkább szétvonást, mint 
egygyé-alakulást működtek: korunk törvényei 
szelíd megfontoláshoz utasítják az értelmet, t isz-
teletre hajtják a' szívet, 's ugy állnak, minta ' 
nemzet jogainak, erkölcsi erejének 's egybetar-
tásának palládiumai. Mi hozta meg a' polgári élet-
nek ennyi élveit? Egyedül a' kijelentésszerü ne-
velés, melly édes biztatásaival remény és függés 
közt tartja a' szívet. Minden állomány közt hát, 
történeti igazságok után Ítélve, az a' legboldo-
gabb , azt jellemzi tiszta humanitas, mellyben a ' 
törvényhozó összes-akaratot leghívebben tolmá-
csolja az evangyéliom. Méltán nevezi ezt Son-
nenfels „cí társas élet legszendébb, mégis legtar-
tósabb kapcsának melly — úgymond — az ösztön-
szerű és visszatartó okokat szaporítja, 's tovább 
lát a? törvényhozó szemeinélErőben meghaladja 
ez az észtant; mert csak ez képes öszhangzásba 
hozni az önfeláldozás kötelességeit az önszere-
tettel, 's ott maga az észtan is legtisztább, hol 
kijelentés világol az értelem itélö-széke előtt. 
Jól mondja Spalding: „ez kijelentés, mellyel 
Isten minket szerencsésített, mindent világosab-
ban, érthetőbben és hatályosban mond." A' sze-
retet maga, mellyhez méltán köttetik istenismeret, 
ez által tisztíttatott meg a' földi silány érdekektől, 
's égből alá lengő sugárként látogatja már ko-
runkban a' törvénykezések nagy óráit. Közjóllét, 
nem Önérdek, nemzetszerü elöhaladás, nem r é sz -
letes, osztályzati, általános erkölcsiségre való tö-
rekedés eredményei az evangyéliomos nevelés-
nek. Itt pirulhatnak meg azon fattyu-elvek: ,,a' 
vallás csak gyönge lelkekért van", mellyre Barthe-
lemy azt mondja, hogy azok „esztelen önhittség 
és észhomály tüneményei" 

Illy befolyással volt és van a? kijelentés ma-

gára a' polgári életre is. Ki éber figyelemmel 
kiséri a* világtörténeteket, látni fogja, hogy a' 
Jézus kezéből közvetlen jött kijelentés korától, a* 
mikép terjedt és sütött az evangyéliom napja, 
azon arányban simultak a' nemzetek a' szelídebb 
polgárosodás keblére. Uj embereket teremtett J é -
zus morálja. A' fejdelmek és alattvalók-közti v i -
szonyok levetkezék avult határozatlanságukat, *s 
tényleges törvények korlátai közé szoríttatott a* 
fejdelmi, mikép a' népkény. Gyérebbek voltak az 
igazgató és fejdelmi akarat között az összeütkö-
zések. Gyérebbek voltak az emberszörnyek Né-
rókban, Domitianokban, Caligulákban, kik vad 
szívok kicsapongó felvüléseit törvényként e rö-
szakoltatták a* nép nyakára. 

Mit mondjak a' tudományokról, az értelmi 's 
erkölcsi haladás tényezőiről, mellyeket a ' vilá-
gosodás és szellemiség ugy kisér, mint árnyék a' 
testet ? „Bár mennyire erkölcsös a' nemzet, — 
mint Verderman mondja — a' tudományoknak kell 
az erkölcsi ismereteket feltisztítani, irányzani és 
bővíteni, 's így az erény akadályait elhárítani 
A' jóllétnek ezen feltétele is, a' tudományos élet, 
a' kijelentés világánál vetkezé le vallástalan ido-
mát, mellyet arra a' bizonytalan tapogatódzás r a -
gasztott. Az észtannak, mellyröl Cicero, az ó v i -
lág classicus polgára, azt mondja , hogy az élet 
vezére, vétkek puhatolója, és kiirtója, ez gyújtott 
vezércsillagot, ez adott az ész vitorláit feszítő 
szelet az Isten, szabadság és halhatatlanság ész-
képeiben. Ugy lön a' tudományok megtisztulásá-
val a' fogékony értelem, a* jóra hajlandó szív, a' 
megedzett akarat a' mai nagyra ment századnak 
szülöanyjává. Igy lön széttörve azon bilincs, mely-
lyet Jézus vallásának, a' szeretet vallásának, gú -
nyára hordott nagy része az emberiségnek. Szere-
tet és barátság viszonyai kezdenek életre kapni a' 
társalgásokban. A' népjogok szelíd egyezkedések 
utján bátorságosíttatnak, nem olly gyakoriak, a' 
félreértett jognak véres tusái. Ekkép gyakorolja 
a' kijelentés a' maga felemelő isteni erejét az 
emberiség szükségeinek fedezgetésében, ott, hol 
sötét van, mindenütt világot hintvén, és ott, hol 
zavar van, rendet 's egybefüggést idézvén elö. 

b) A' kijelentés emeltyűje a? polgárosodás-
nak, mert az igazság 's jog észképét kifejletteb-
ben hozd létre, mint azelőtt volt. Az emberi t á r -
sas viszonyok fejlődésével tapasztalván az em-
berek, hogy kölcsönös jogbátorságosítás nélkül 
élni vajmi nehéz a ' kornak gyermeki erejéhez 
képest: mind inkább ki lön mutatva a' társaságban 
minden egyénnek saját köre, 's jogbeli illetmé-
nye, mellyet hogy erőszakos kirohanások ellen 
védnének, önkényt kölcsönös kötelezéseket vettek 
magukra. Ez rövid s egyszerű képe az emberi-
ség csecsemő-korában a' jog-észkép kifejlődésé-
nek , — a1 mikor még a' társegyedek kölcsönös 
kötelezésök nem vala más, mint egy magát-sze-

' retö szív ébredező vonzalmai, 's halk működé-



söknek egyedüli rugója a' nemtelen önzés. Ugy 
kele e' korban az igazság és jog eszmecsirája, 
mint a1 kelendő hajnalnak halvány elősugarai, 
erőtlenek még áttörni a' sötét tömegen; de r e -
ménydúsan jelengetik már a'bájos reggel közéig-
tét. — A' kijelentés törvényszellemü korában (a' 
Mózes korában) az igazság és jog fogalma fejlő-
dött, de a' zsarnokság bélyegéből is sokat öltött 
fel magára, és a'pártszellemnek szabad-utat nyi-
tott. Az elsőt igazolja az, hogy Mózes igazságá-
nak vezéreszméje ezen szeretetet kizáró és elölő 
elv: „szemet szemért, fogat fogért;" a' másikat 
az , hogy Mózesnek tana 's vallásos hite volt, 
„mikép Isten azsidó népet, más népeket kizá-
rólag, különös kegyelmére érdemesíté." 

De hogy Mózes önző korában az igazság és 
jog tiszta észképe nem uralkodott, hogy ez ta-
nában sehol ki nem tűnik, igazolja mindaz, mit az 
e' korbeli törvényszellemröl mondék. A' törvé-
nyeknek mindig az igazságot 's jogot kell kép-
viselniük, ezek felett tántoríthatlanul őrködniök: 
de mennyiben emberi értelem magyarázza azokat, 
a' törvények, fájdalom! nem mindig képviselik azt, 
önzö's értelembeli durvaság korában — minő Mó-
zesé volt—annyival inkább nem. A* törvény önző 
vagy részrehajló szív 's tudatlanság mellett e l-
magyaráztatik vagy félre-értetik, 's az igazság 
szenved, a ' jog esik áldozatul. Jól mondja Becca-
ria: „vannak törvények, mellyeknek magyará-
zata ö' bíró jó vagg rosz logieájától 's szenve-
délyétől függvén, könnyen kárt okozhatnak.u Hol 
találjuk hát fel az igazság tiszta észképét, melly-
nek idomát lelkünk olly mélyen magában hordja? 
hol fejlődhetik olly század, mellyben a' j o g a ' 
törvényt tolmácsául megbízhassa? A' kijelentés 
jézusi korában , a' szeretet vallásának világánál, 
mellyben az igazság-jellemet emberség és szere-
tet istenítik. — Ezen igazságnak remeke azon 
isteni elégtevö lény is , mellyet Jézusnak önfel-
áldozásában hitünknek szemeivel látunk. Ezen 
tényben, a sérthetlen Isten-lény cs elesett ember 
közt, ugy állnak minden feltételek, mikép az az 
isteni tökéletes igazság elvéből minden erőltetés 
nélkül folyhat. Isten, mert szerette az embert, 
mint kezének remekét, eleséseért — csakhogy ö 
megmaradhasson, — egy embertől fogad el elég-
té te l t ,— ki maga isteni hivatása szerint annak 
eleget tehet 5 's így az elveszendő emberiség 
egynek elégtételében megigazúl és él. Ezen 
igazságnak jelleme a' szeretet és elégtétel. Míg 
Mózes szigorú igazsága első tévedéseért meg-
dönti az embert: Jézusé, jobbítva, új embert t e -
remt. Elválasztja a' bűnös tényt, az embertől, az 
elsőt bünteti, a' másodiknak megjobbulására még 
időt enged. Ez vetkezteté ki az igazságot drákói 
szigorából, 's a' polgári élet mezejére szelídeb-
ben ültetgeté át. Minek tisztaságát hajdan a' tény 
és büntetés közti viszonyosság, most külön vá -
lasztja a' tényt az embertől, — 's tekintettel van 

az emberre. Szeret és fenyít, vonz, és rettegtet 
az evangyéliomi igazság. „A* törvény magában 
keveset eszközöl; — így olvasám egykor —ha az 
a' társas életre az evangyéliomi igazság világánál 
alkalmaztatik, akkor jőnek annak jobbító, és bűn -
tető erői boldogító működésbe " 

De ezen kivül, mellyeket mondottam, mint-
hogy gyakorlatilag mégis a' törvények képvise-
lik az igazságot, az evangyéliom mutat nekünk 
két vezércsillagot a' törvények magyarázatában, 
mellyekre ha vigyázunk, gyérülnek az olly g y a -
kori megvesztegetések. A' közvélemény és nyil-
vánosság ezek, két olly csillagai polgári 's vallá-
sos életünk éghajlatának, mellyek az elöhaladás 
isteni ösvényére szüntelen világoskodnak. — Azt 
mondja több helyen az evangyéliom : ,,világos-
ságra menjenek a' jó cselekedetek, hadd legyenek 
nyilvánvalók„hogy azok Isten szerint valók." — 
Evangyéliomunkban ezt is olvashatni: „minde-
neket megpróbáljatok, a' mi jó, azt megtartsátok" 
Az evangyéliom világán kivül sem a' nyilvános-
ságnak, sem a' közvéleménynek szabad utja nem 
volt. Rómának népszószólói, kiket ugy lehet t e -
kinteni, mint a' közvélemény tolmácsait, — csak 
önérdekek szerint nyilatkoztak legtöbbször 5 vagy 
egy-két ember zsarnok fellépése vonta maga után 
a' népet , mint Pompéjus és Caesar pártvitái mu-
tatják. A' görögöknél hasonló szerepet játszott a' 
közvélemény. Korunkban a' közvélemény és nyil-
vánosság magas dolgokat művel. A' törvény 
hibás magyarázatát a1 nyilvánosság napfényre 
deríti, — a' közvélemény jogszerű értelmében 
visszahelyezi. Örülhetünk , emberbarátok ! a' 
kijelentés istenileg működik felemelő e re jé -
vel , szeretetet és igazságot plántál minden em-
berek iránt. Ezt a' kor haladásával mindig job-
ban belátja a' világ, — igazságosb viszonyokról 
gondoskodnak a' néposztályzatokra nézve is a' 
törvénytestületek. Az érdemhez nyilt pályát köt 
az isteni kijelentés: ezt a' haladás emberei jól 
értik, nyitvább ehez a' polgári élet mezején is az 
út. Hozzá már a1 szegény a' gazdaggal ve rse -
nyezhet , 's ki órdemesb, a' pályadíj annak 
homlokán ragyog. — Szelíd igazság! alapja 
a' birodalmaknak ! fenyészsz és virulj az emberi-
ség üdvére, a'szeretet vallásának édes anyai ölé-
ben, mindig dúsabban!!! 

2) Az evangyéliomszerü nevelés emeltyűje aJ 

polgárosodásnak azért is, mert tisztító mű-kése a? 
vallásos érzéseknek. Mint minden nevelés, ugy 
a' vallásos nevelés is ápoló kezei alá fogja az 
egész szellemi embert : azaz, az érzést és aka-
ratot idomítja, az értelmet világosítja. De mint-
hogy az értelem vagyis a' lélek ismerő tehetsége 
előtt a' tökéletesedhetés mezeje tárvább magában 
a' természetnek nagyszerű titkaiban: az evangyé-
liomszerü nevelést inkább a' kedélyre kell vinni, 
vagyis az érzelvilág kiképzésére ; mert e' nélkül 
az agyban minden ismeretek csak a' szenvedé-



jyek ygnjtó szikrái lesznek. Igazolják ezt an ész-
rajoskodók, kiknél az ész tudományos ismeretek-
től rajzik, de a* kedély elhanyagolt, azaz: nincs 
semmi erkölcsi jel lem, — alacsony kabalák esz-
közévé sülyesztetik ott ama magasb isteni erő 
az ész. 

De magának a' kijelentésnek hit-elveit t e -
kintve, hatályosb ez a' szív müvelésére, avvagy 
onnan is megtetszik, hogy míg azok az elvek, 
vezérigazságok az ész látkörén felül emberi el-

. mének beérhetlenek: a' szívnek olly munkássági 
pályát nyitnak, mellyröl az a' hit és remény szár-
nyain a' láthatlanok tökéletes világába felemel-
kedhetik , az erkölcsnek onnan alapul tiszta érzé-
seket 's megbíztatott akaratot kölcsönözendő. A' 
kijelentés a' szívnek működő vitorláira ott is sze-
leket bocsát , hol az okosság előtt végső korlá-
tokat, 's titok-lepleket von. — A' kijelentésszerü 
nevelésről jogosan mondhatni hát , hogy az az 
érzések tisztító mü-kése; a' cselekvő-erő vagy az 
akarat idomító mestere, a' nélkül pedig, hogy az 
értelemre-ható magas működése is gyengülne. E' 
háromnak viszonyos harmóniája pedig a' czél-
szerü nevelés czímere. — Szükség, hogy a* szív-
nek ebből még is legnagyobb rész jusson. Ebbe 
rejté Isten az érzések kútfejét, 's felnyitó kul-
csát a' kijelentésszerü nevelés kezeibe tevé le, 
hogy abból az erkölcsi élet és a' boldogság nagy-
szerű folyamát alkossa. Ezt a' kijelentésszerü ne-
velés rendszeresen is hajtja végre. Már a' gyer-
meket , a* természet drága csemetéjét, mellyből 
virágzik fel a' nagyreményű polgár , a' buzgó 
vallásör, mellytöl vár a ' j o g részrehajlatlan tol-
mácsokat, korán keblére öleli a' veszedelmes el-
vek és érzések ragályos betegsége elöl, s a' 
vallástalanság mérges nyilai ellen erős pánczélt 
köt mellére. 

Az Isten, mint hatalmas teremtő lény ismer-
tetésével kezdi ez a' kedélyt képezni. Az ö min-
denhatóságának felséges erejében tanítván öt, ugy 
ismerteti meg, mint a' ki a' szívek redöibe is be-
tekint, 's a' gondolatokat szikrájokban, az érzel-
meket ébredésökben meglesi. E' tudat hatalmas 
korláta és ösztöne a' szívnek a' jó és rosz i rá-
nyában, 's az embert az Isten-emberre utasítja, 
mint az érzés és cselekvés ideáljára. — Majd az 
okosság fáklyájánál, ébredvén az ember-lény 
s z a b a d s á g a é r z e t é b e n , ha az isteni gond-
viselés iránt féltékeny kezd lenni, a* kijelentés-
szerü nevelés, az okossággal kezet fogva, felfedi 
és megvilágosítja neki azon láthatárt, hol szabad-
ságát az isteni gondviselés mellett sem szorítva, 
sem veszélyeztetve lenni nem látja; söt most már 
ezt a* gondviselést ugy tekinti, mint erkölcsi sza-
badságának, melly öt Istenhez legközelebb állítja, 
's mint szellemi fenmaradásának csalhatlan pallá-
diumát. Hát midőn a' kijelentésszerü nevelés a' 
h a l h a t l a n s á g szellemi kapuit feltárja a ' sz ív-
nek, 's életet állít elébe a' test elhullott hamvai 

felett: nem olvad-e el szent érzésekben a* vallá-
sos örömök melegénél ? Oh 1 bizony! mint a' t e -
remtő ujjai közöl kelő első naptámadat, az ékes -
ség-nélküli mennyívnek kárpitait áttündökli: ugy 
űzi ez el a' sírtól az enyészet éjeiét , 's a' szív 
borúit keresztyéni lelkesedéssel veri szét. 

Igy működik a' vallásos nevelés a' kijelen-
tes három észképeivel az érzésekre; gondosan 
tisztogatja azokat minden felesleges elsarjadzá-
soktól, mellyek vesztegetnék az erkölcsnek t áp-
nedveit: de a' szükségesekből egy ágocskát sem 
hagy ápolatlan. A' gőgöt, fenhéjázást magvaiban 
öldökli, — az emberiség szerény önérzetét p a -
rancsolja. A ' féktelenséget zabolázza, — az e m -
berszabadságot a' józanság utján tiszteli. Az 
igazsága' szőrszálhasogatását, az'elvek kigúnyo-
lását tiltja, — az okosságot vizsgálódási jogaiban 
megerősíti. A' szolgai félelemmel ellenszenv-
banáll ; a'fiúi félelem és engedelmesség, paran-
csainak legföbbike. 

A' kijelentésszerü nevelés, miután az é r z é -
sekre ekkép gyakorlá isteni erejét: az a k a r a -
t o t , az erkölcsi élet és szabadság e' nagy k é p -
viselőjét, veszi iskolájába 's olly mesterileg ido-
mítja, hogy ettől minden kényszert távolít, melly 
az ebből sarjadzó erény-csemetéket sértené. 
Meghagyja ezt teljes szabadságában, még is s z e -
líd tekintélyével ugy meghódítja, hogy ez a' l é -
lek ismerő tehetségének itélő-széke elébe rakja 
le minden jogait. — Nézzük a' szeretetet, a' c s e -
lekvő erő ezen üdvös eredvényét, — gyerme-
kekben 's nevelés nélkül felnőtt egyénekben 
nem több ez, mint a' durva Önzés, magának a' 
természetnek ösztöne után. A' kijelentésszerü 
nevelés kezei alá fogja magát a'természetet, — 's 
annak szilárd ösztöneit ugy megszelídíti, hogy azt, 
mi útját szegi minden erénynek, az önzést, az I s -
ten , magunk 's felebarátink iránti szeretetben 
ugy megosztja, hogy ez lesz minden erényeknek 
törzsfája. — A' reménység egy messze távúiból 
felénk lobogó parányi tűzsugár, melly a' végetlen 
vágyu léleknek csak fájdalmas ingert okoz; a ' 
kijelentés átvezérelvén annak fonalát a' szellem 
nagy országába, a' nevelés azt olly dús erőben 
fej t iki , hogy a 'viszályok zajló tengerén maga a* 
félelem erötelen annak árboczait megingadoztatní. 
Azt mondhatni magáról a' hitről, emberiségünk 
mellvasáröl. Egy homályosan pislogó mécs ez a' 
bizonytalanság zűrében, a' kijelentesszerü neve -
lés nélkül, honnan gyáva a' szív felemelkedni a' 
meggyőződés nemesebb világába. — A' k i j e -
lentésszerü nevelés ébreszt szilárd hitet, melly a ' 
láthatlanok titkos mezején sem téved el mert 
megtisztítván a' hitelveket, a' babonát 's e löi-
téleteket méltányló ábrándoktól, mellyektöl a' 
keresztyéni jobb-gondolkozás és érzés irtódzik, 
a' lélekre tiszta erkölcsi hatályt gyakorolnak. 

Igy lesz a 'nevelés tisztító mü-késévéa ' va l -
lásos érzéseknek, 's törzsfájává a' cselekvö-erö 



kifolyásának az erénynek, 's miután az erkölcsi 
lény kiképezésénél bevégezte működését: az ér-
vés 's akarat, szóval a' szív vitorláit az észerö 
kezébe adja, a' kijelentéssel távolabbról kiséri azo-
kat, hogy a' kiskorúság gyámszalagjai alól az 
ember valamennyire szabadulván, okossága ter-
mészeti igényeit is használhassa. 

A' kijelentett vallás magas erejét im ezeken 
az ösvényéken lehellé ki az emberiség boldogí-
tására. Míg a1 szivet felnyítá, 's felnyitja ma is, 
és álladalma végéig felnyltandja az üdvös e r -
kölcsnek: addig az elmének vitorláit is szélesben 
terjesztendi ki az Istenség felé, és így segítí a1 

nemzeteket a ' polgárosodás magas ösvényén elé. 
Berekesztésül azt mondom, hogy miolta Jézus 
tanja sugározza át a' fejdelmi trónokat: erény 
igazgat, becsület parancsol, szeretet szab tör-
vényeket. K u n B e r t a l a n . 

.A' dunántúli evang. egyházkerület 
gyűlése. 

Későn , de híven teszek tudósítást Vesz-
prémben aug. 13 és 14 tartott kerületi gyűlésünk-
ről. Híven, mert régi óhajtásunkat, söt határoza-
tunkat dolgozni, fáradni kész egyházi jegyzőink 
akként testesíték, hogy Veszprémben nemcsak 
először élvezhettük azon szerencsét, miszerint 
első napi végzéseinket másnap már hitelesíthet-
tük, hanem e' folyó hó derekán jegyzökönyvünk 
a' sajtó alól is kikerülvén, — miért egyházi j egy -
zőink szorgalma teljes méltánylást érdemel, — 
annak érdekesb pontjait kiszemelve, e' lap olva-
sóival annyival szükségesbnek véltem közleni, 
minthogy egyházkerületünkre derültebb fényt vet-
nek. 

1) Világi főfelügyelőnk meg nem jelenhetvén 
közöttünk, főtiszt, superint. úr, a' vele 1843-dik 
évben, a' győri kerületi közgyűlésen közmegelé-
gedéssel elnökölt t. koltai Vidos József urat a ján-
lotta fel helyettes elnöknek. Az ajánlott köztisz-
teletben álló férfiú az egész gyűlési közönség 
bizodalmának és szeretetének benne központosu-
lását most is teljes mértékben tapasztalván, az 
üres elnöki széket élénk éljenezések közt elfog-
lalta. 2 ) A' két világi jegyzőnek hivatala — az 
ismételt közmarasztalás után is nyilvánított lemon-
dásuk következtében — megürülvén, a' jegyző-
könyv szerkezete az egyházi jegyzőkre, Haubner 
Máté és Perlaky Dávid urakra bízatott, olly meg-
hagyással, hogy azt a' másnapi ülésben hitelesítés 
végett felolvasni tartozzanak. A' világi jegyzői 
hivatalra pedig kijelelő szavazatok beküldése r en -
deltetett. 3 ) Néhai n. Mezriczky József úr özve-
gye n. Bárány Borbála asszony végrendeletileg, 
két, Sopronban tanuló zalamegyei ifjúnak éven-
kénti díjazására 500vftokat hagyott. (Tehát ő se -
ink hagyományozó buzgósága még nem ham-
vadt ki. K. ) 4) A' prot. gyámintézet, mint feleba-

ráti szeretetből e redt , társadalmi téren keletke-
zett, 's a1 tavali egyetemes gyűlés jegyzökönyve 
28- ik pontja alatt pedig magán vállalkozásra b í -
zatott és igy a' kerületi gyűlés intézkedési körén 
túl első ügy, —gyülekezeteinknek buzgóságukba 
ajánltatott. — (Adja Isten, hogy az illető elöljá-
rók, ezen egyházainkra kiszámithatlan üdvvel mű-
ködendő intézetet hathatósan pártfogolják is, és 
annak már ismert alapszabályait kétkedés nélkül 
elfogadva, hova hamarább életbe léptetni igye-
kezzenek. K.) 5) A' soproni convent, az ottani 
lyceumban fenálló magyar és német (nyelvképzö) 
társaságot a' superintendentia pártolásába ajánl-
ván, kéré , hogy egyházkerületünk, legfelsőbb 
helyeniközbenjárása által, átnevezett társaságok-
nak további épségben maradhatásukat eszközölje. 
Tagadhatatlan, hogy ezen érintett társaságok rég -
óta, nevezetesen a* magyar, 55 éven át minden 
politikai czélt mellőzvén, az iskolai pálya mellett 
az ifjaknak lelki kimüvelődésöket a' legbékesebb 
és szelídebb téren nemes buzgalmat tápláló töre-
kedéssel elősegítették; azért a' n. m. m. k. h. ta-
nács általunk alázatosan megkérettetik, hogy ezen 
emiitett „Társaság" nevet viselő üdvös czélu 
képző-intézeteket,egyetemben pedig az egyház-
kerületet, a' tanító intézetek körül eddig gyakor-
lott törvényes hatósága körében meghagyni mél-
tóztassék. — 6) Három hittani jeleltek visgálá-
sára választmány üle öszve, melly azokat kellően 
felkészülteknek találta. A' vizsgálatnak egyéb-
iránt czélszerübb eszközlésére, Haubner Máté 
egyházi főjegyző és Illés Pál esperes uraknak 
benyújtott indítványaik véleményezés végett 
köröztetni fognak (Azzal a' hevenyészett választ-
mánynyal biz e' fontos ügyön nincs is igen segít-
ve, miután a' vizsgálónak is, ugy hiszem, némi-
leg készülnie csak kell , főleg, ha fontosabb 
kérdéseket akar felvetni, mint millyeneket 
Veszprémben némellyektöl hallottam. K.) 7 ) 
Wimmer Ágoston felsö-lövöi lelkész úr jelenté 
előszóval, hogy ö a' közönség legkisebb terhe-
lése nélkül Felsö-Lövön iskolai intézetet állított, 
több osztályokból állót, melly intézetet ö ugyan 
az egyházkerület felügyelése alá bocsátani majd 
csak akkor szeretett volna, mikor ez tökéletesebb 
állapotra emelkedve, közre-munkálásának éret-
tebb gyümölcseivel kedveskedhetnék; de attól 
kellvén tartania, nehogy késedelmeskedése által 
jó szándéka félre-értetvén, a' jó ügy csirájábóli 
kifejlődésének gátló akadályai keletkeznének: azt 
már most kisded korában fölajánlja a' közgyűlés-
nek és könyörög, hogy egy vizsgáló választmányt 
küldvén ki, az intézet egész állapotjáról, szerke-
zetéről , szelleméről, irányának kellő tudományt 
szerezni és azt azután pártfogásába venni mél-
tóztassék. — Wimmer urnák szent buzgalmát 
méltányolva, a* kerületi gyűlés Kis János super. 
és Vidos József esperességi felügyelő urak elnök-
lete alatt működendő választmányt nyomban ki is-



nevezett. (A' választmány jelentését i s , annak 
idejében majd , a' szerkesztőség engedelmével 
közleni fogom. * ) Wimmer urat, e' rég óhajtott 
jelentéseért közörömmel üdvözlöttük, mint a1 

jogszerűség és béke emberét, 's tiszteletünket 
iránta e' gyűlési alkalommal nyomban be is bizo-
nyítottuk. K.) 8 ) A' nyugintézet alapszabályai-
nak átvizsgálásával, 's czélszerübb terv kidolgo-
zásával megbízott választmány munkálatát a* köz-
gyűlés Ítélete alá bocsátá. A' munka felolvastat-
ván, mint egészben jeles, sok ügyismerettel, t a -
pintattal, szorgalommal készült dolgozat, köztet-
széssel fogadtatott. Azonban, minthogy az itt 
előforduló kalkulusok megbirálása sokkal több és 
nyugottabb figyelmet igényel, mint a* mennyit a' 
közgyűlés mozgalmai között arra fordítani lehet-
ne, — a' gyakorlati életbe kibocsátandó müvek-
nek pedig annál szükségesebb a' lehető tökélyre 
emeltetniök, minél bajosabb utóbb azoknak k i -
javítása : tehát a* munkálat köröztetni határozta-
tott. De, hogy e* köröztetés annál serényebb l e -
hessen, a' gyűlés a* terv minélelébbi kinyomatását 
rendelé el, hogy illy formán ne csak gyülekeze-
teinknek, hanem minél több egyéneknek is k e -
zébe juthasson, és a1 dologhoz szólhassanak még 
ollyan ahoz értök is, kik egyébként az intézetnek 
részvényesei talán nem leendnek. — Wimmer 
Ágoston lelkész urnák abbeli ajánlata, hogy ö 
Bécsben, tágasabb ismeretségénél fogva, a' terv 
fölött competens bírálók ítéletét megkeresendi 's 
azon-kül a' tervnek kinyomatását maga költségén 
eszközlendi,köszönettel fogadtatván, neki köteles-
ségül tétetett, hogy igéretét legfelebb két hónap 
alatt teljesítse, 's az által lehetségesítse, hogy a' 
kinyomatott példányok minél elébb szétkül-
dethessenek , 's mindenek, de különösen az 
esperes urak megyéik észrevételeit főtiszte-
lendő superint. urunknak jövő január végéig b e -
küldjék, a' ki ezt az illető választmánynyal tüs -
tént közölvén, ezt képessé tegye, hogy ez úton 
keletkezhetendö javításait martius 10-kén mint 
szeretve tisztelt főpapunknak, superint. Kiss Já-
nos, kir. tanácsos úr ö nagyságának evangelikus 
pappá lett felavattatásának ötvenedik évnapján, 
a' mikor jelen egyházkerületi gyűlésünket Sop-
ronban folytatni fogjuk, felterjeszthesse. A' nyug-
intézet szabályainak komoly megfontolását lehet-
len itt is az illetőknek nem ajánlani, miután sze 
rintem tőle függ a' dunánlúli ev. papi és tanítói-
kar biztosb állásának kedvező jövendője. — Most 
van ideje, uraim! rólunk, özvegyeinkről és á rvá-
inkról gondoskodni. Ha a' terv megbukik, mit 
nem hiszek, vagy csak hanyagon fogadtatik, mit 
hinni szinte nem szeretek , akkor visszaesünk 
elébbi tengő helyzetünkbe; ha elfogadta ik, ugy 
tiz pengő forint évenkénti befizetés mellett 100 
pengő forint évenkénti nyugdíjt biztosítottunk; 

* ) Szívesen veendjük. S z e r k . 

vannak több 8 , 6 , 4 és 2 peugö forintos osztályok 
is, egy forint után tiz forint biztosiitatván. — És-
mégis voltak a1 tervet megdönteni akarók. Vajha 
pártolóivá lennének ezek a* tervnek, melly ha hi-
ányos, javítsuk — csak hanyagon ne fogadjuk.. 
Legsikeresben javítunk azonban rajta, ha sietünk 
a' minél magosabb osztályba aláírni és pontosan 
fizetni. Szabadjon itt méltó köszönetet mondanom 
főtiszt. Szatmáry József reform, püspök urnák, ki 
a* tiszáninneni hasonló ügyben működött választ-
mánynak Szemere Bertalan tervén feneklő munká-
latát választmányunkkal közleni szíves volt. K.)* 
9 ) Nyugintézeti pénztárunkból ez alkalommal 
1052 ftot és 30 kr. v. p. osztottunk ki 45 s e g e -
delmezettek köztt. 10) Dorner Ede iskolai pénz-
tárnok lír hivataláróli lemondása után az a" k é r -
dés vétetett f e l : miután az iskolai péztárnak v i -
lági urak kezében egyáltalában szerencséje n in-
csen — kevés évek óta ötödik pénztárnok mond-
ván[le annak sáfárlásáról — ha ugyan nem volna-
e jobb annak kezelését valamelly egyházi s ze -
mélyre bizni ? Az e' pontban némellyektöl talált 
nehézséget a* cautio végett, csakhamar eloszlatta 
Wimmer úr , ki magát minden itt kívántatható 
biztosítékra elégségesnek nyilvánítván, tüstént 
iskolai pénztárnoknak közörömmel ki is kiáltatott. 
11) Szabó József professor és a' kerületi népta-
nítókat képző intézet igazgatója az 1844/5 iskola-
évbeni működéseiről értesítéa' közgyűlést, melly 
szerint: a' paedagogiát tanulták 6 rhetor , 8 
syntaxista; sz. énekeket és zenét 19 syntaxista, 
14 grammatisták: az egyházi hangászatot 1 p r i -
manus, 2 rhetor, 3 syntaxista. Maga az igazgató 
hetenként kétszer tanította az oktant, tanmódot, 
fegyelemtant magában foglaló népszerű nevelés-
tant. — 12) Az egyetemes gyűlés mult évi j e g y -
zökönyve 10—ik pontjában indítványozott, mind a' 
kétev. hiisorsosok által buzgó könyörgésekkel 's 
szent emlékbeszédek tartásával országszerte 
ugyanazon egy vasárnapon megünneplendö, j e -
len nyomasztó helyzetünkben a' vallásos sú r -
lódások és bajok között enyhítést, férfias kitürésre 
és polgári kötelességeink hív gyakorlására buz-
dítást eszközlendö protestáns ima-ünnep meg-
rendelés ét, azon oknál fogva, mivel az ünnepek-
nek szaporítását, vallásos szükségeink kielégí-
tésére elegendő sátoros szent ünnepeinken kívül, 
általában jónak nem lát ja; de különösen az efféle 
új imaünnepet ott, hol a' Krisztus egyházában az 
üdvözítőnek szent szellemétől áthatott lelkészek 
működnek, egészen szükségtelennek; ellenben ott, 
hol illyen lelkészek nem volnának, egyenesen 
veszedelmesnek tartja , minthogy az imádság ott, 
igazi üdvös irányát tévesztve, a' helyett, hogy 
enyhülést, szeretetet, türelmet, tiszta vallási buz-
galmat szerezne, igen könnyen olly eszközzé f a -
julhatna, melly híveinket vakbuzgólkodásra, gyü -
lölségre, ellenségeskedésre tüzelhetné, — egy--
házkerületünk nem pártolhatja. 



Jegyzették Ilaubner Máté és Perlaky Dávid 
egyházi jegyzők. Közli X. 

A.-zempléni egyházmegye közgyű-
lése 

Tartatott állandó helyén S.-Patakon seplemb. 
1 0 — 1 1 napjain. Nevezetesebb tárgyai 1) Se -
gédgondnok választás: általános többséget nyert, 
gróf Vay Károly ú r ; üdvezeljük a* grófot, 's szív-
ből, és hogy mindent egy szóval fejezzünk ki, 
ismeretes tiszta jellemétől, minden jót remény-
lünk és várunk. Lelkesítse is az egyház jólléte 
iránt nagyatyja buzgalma: de azonban kevés-
bé féljen a' protestáns hierarchiától. 2 ) Az 
esperes-választás múltjából is hallánk némi u -
lóhangot, de melly inkább csak eredménye-
ért említendő. Nevezetesen esperes úr a' k i -
jeleltek névsorát nem a* szavazatok többsége 
hanem a - b - c rende szerint köröztette, 's ez némi 
féltékenységet gerjesztett, hogy tán általa a' V 
betű elidálása czéloztatik, az eljárás ellen P. óvást 
küldött be. Ennek következtében az e.m.gyülés, 
nem kétkedvén esperes úr tiszta szándékában, de 
az egyházak is ez eljárás ellen nem panaszkod-
ván, elhatározta, hogy miután a' budai kánon — 
mert nálunk körülbelől ez a" kézikönyv — csak 
annyit szab meg , hogy a' szavazatot-nyertek 
közöl négy, legtöbb szavazatot nyert egyén tű -
zessék ki választásra: jövendőre a' kijelöltek 
a -b - c rende szerint fognak köröztetni; mert a1 

szavazatok többsége-utáni sorzás némi ujjmutatás, 
*s egy neme a' korteskedésnek. 3 ) Olvastatott a* 
körlelkészek jelentése az iskolákról, 's az egészből 
az jött ki, hogy a1 népnevelés ügyében sok a' hiány, 
sok a' teendő. A" hiányt azonban nem elég csak 
megismerni, hanem orvoslásáról is kell gondol-
kozni. Ugyanazért indítványoztatott, hogy a' 
népiskolák ügye minélelébb vizsgálat alá vétes-
sék , mellynek folytán választmány neveztetett 
reform-terv-készítésre. A' választmány tagjaitól 
minden jót reménylünk; az egyházmegye is, hisz-
szük, az eszmének hü dajkája leend; a' testvér-
egyházmegyék pedig e' tárgy iránt több rokon-
szenvvel viseltetnek, mintsem segédkezet ne 
nyújtanának, quod felix faustumque sit! — V é -
gül említést kell tennem azon „Ritka rostáról", 
mellyel Szigeti megyénket megrostálta. „Későn 
érkezett czikk", ez áll alatta szerk. jegyzetben, 
mi pedig azt mondjuk, jobb ha teljesen elkésett 
vala. Édes Szigeti úr, annak, ki annyi bajt lát, 
azon társaságban, mellyhez tartozik, nem elég 
az e. m. gyűlésre csak bekukkanni, hanem köte-
lessége munkálkodni is, míg nappal van. Erőtesse 
csak meg magát Szigeti úr, és mondjon valami 
üdvöst: meglátja, hogy egyházmegyénk, mint 
már ennek több jeleit adá, tetötöl-talpig fogékony 
a' jóra, 's ha nem zajosan is, de annál biztosabban 
halad. Ne a' multakra írjunk jerémiádokat, uram ! 

hanem a* jövendő szerencsés kifejlésén munkálkod-
junk; mert csak ez hoz üdvét. K. P. többször meg-
rótt és megbánt tettét ismét föleleveníteni gyenge-
ség, 's érette rá a' bálvány-profétak szörnyű átkát 
kívánni nem keresztyén lélekre mutat; hátha ő, 
visszatorlásul. búsulással venné körül magát, 
mint egy palásttal, hogy megfizessen ellenségé-
nek, a' szigetben lakozónak is hasonló fizetéssel 
megfizessen? Ésaias 59: 17. 18. De ö, hiszem, 
e' helyett csak arra figyelmezteti Szigeti urat, 
a' mit Urunk Jakab- és Jánosnak mondott: Nem 
tudod minémü lélek legyen tebenned. Luk IX. 55. 

Egy segédpap. 

G o m o r i esperességi oszt gyűlés. 
A' f. é. octob. 23. Derencsényben tartatott 

gömöri esperességi őszi gyűlés folyama eleve-
nen megczáfolta Vandrák András urat , ki az 
Egyh. s Isk. Lap tavali folyamában kijött, 's a* 
gömöri isk.-tanítóknak az egyházi kormányelleni 
vétkes törekvéseiről irt jelentésemet ha nem 
egyenesen meghazudtolni is , de legalább annak 
igazságát kétségbe vonni látszék. Én nem ö r ü -
lök a' szomorú történetnek; de miután Vandrák 
úr ellenében igazolásra van szükségem 's az igaz-
ságnak őszintességgel tartozom: szóljanak hát a* 
tények. A' történet ez. A' cs és b. — 

iskolatanítók, annak daczára, hogy a ' 
murány-alljahosszu-réten tavai tartatott esp. gyű-
lés határzatánál fogva, meghagyatott nekik, mikép 
conferentiaikat, mellyek tartatásaért esedeznek, 
mindig az illető dekán elnöksége alatt tartsák; ezzel 
meg nem elégedve, vezéreik ott K o — 
—, itt Cs b tanítók által arra izgat-
tattak, hogy az esperességbefolyásán kivül,külön 
's független esperesből, jegyzőből, pénztárnokból 
és táblabirákból álló társaságot képezzenek, 's a' b 
— — vezér elég merész és elbízott volt annyi-
ra, hogy minden, ezen hivatalokra való egyéne-
ket maga candidált is. Az ennek következtében a' 

I illető föesperes és dékánok által a 'tévedő isk.ta-
nítóknak küldött's őket rendre igazító körleveleket 
még holmi éretlen és illetlen észrevételekkel is 
megfertőztették. Az esperesség komolyan vette 
fel ezen áthágást, 's azért is jegyzőkönyvileg 
megdorgálta; a' fövétkesekkel azonban atyailag 
bánni akarván, nem büntetésüket, hanem inkább 
megjavulásukat czélozván, a' b völgyi fő-
hőst nem vette megérdemlett fenyíték alá, hanem 
mint töredelmes és javulását ígérő bűnösnek nekie 
megkegyelmezett, mind a' mellett, hogy egy cs. 
— — Völgyi hős még ama latin mondással is 
„bene est sub tutela gerere bella" fenyegetödzni 
mert azon feltétel alatt, hogyha igazságtalan kö-
vetelésöknek nem tesz eleget az esperességi gyű-
lés. 'S valóban, hogy a' hallatlan merény több 
ingerültséget *s szenvedélyes kifakadásokat nem 
okozott, azt kiváltképen a* világi részről elnö-



kösködött, igen bölcs és szelíd ós jó elnök t. tá-
bori Szontagh Lajos úr hasonlíthatlan ügyes ta-
pintatának kell tulajdonítani. Ezen jó-tapintatu 
elnöknek köszönhetni azt is, hogy egy biztossági 
jelentésre, melly a' bűnös Cs M 
izgatót megdicsérni, és ennek csínyairól hivata-
los jelentést tevő iskolafelügyelö tettét roszalni 
látszott, erőteljes és tán meg is érdemlett roszaló 
kifakadások nem következtek. Az egész gyűlés 
általában szelíd, keresztyén-szellemű vala, ugy, 
hogy mi kis-hontiak csak épülhetünk rajta. Az 
egész gyűlés a* régi egyháziasságnak gyönyörű 
szinét viselé. A ' sok pap és kevés világi je len-
létében, kik utolsóbbak csak azért látszottak meg-
jelenni, hogy a' gyűlést jelenlétükkel megtisztel-
jék és bölcs tanácsaikkal elősegítsék, — mintsem 
hogy ott úri parancsaikkal kormányozzák és k é -
nyök szerint vezessék, — az evang. egyház tö r -
ténetében buvárkodót emlékeztették azon időkre, 
mellyekben egyházunk, egyházbeliek kormánya 
alatt, belsőleg szépen és áldásteljesen virágzott. * ) 
Az esp. hivatalnokok , eltelvén hivataloskodá-
suknak háromévi tisztújító korszaka, hivatalaik-
ban megerősíttettek, vagy ujak választattak. **) 
Továbbá a' dékáni jelentések felolvastattak, 's 
azokból az iskolák jó állapotuk 's sok jó tanítónak 
kiemeltetése kitűnt. Az egyetemes gyűlés elren-
deztetése tervének véleményes kidolgozására 
nézve, a gyűlés nem akarván ismételni a' munkát, 
külön indítványától elállott; hanem, miután ez 
ügyben munkálkodó biztosságot az egyetemes 
gyűlés is nevezett, megelégedettazzal, hogy ezen 
biztosság munkáját, melly, mint a' rend hozza 
magával, az illető kerületekkel és esperességek-
kel közöltetni fog, rostálni, és így önvéleményét 
is kifejteni fogja. Illyen szép gyűlésnek szép 
volt a' záradéka és utóhangja is. Az egyház és 
a' helybeli lelkész vendégszeretetét bőven tanú-
sító asztal felett, honunk kitűnő férfiainak tiszte-
letére sok áldomás üríttetett, 's midőn az egész 
örömnek koronázásául a' szeretve-tisztelt világi 
elnök úr,ö felsége egészségeért emelte poharát: az 
egész asztali társaság, mint valami örömszikra 
villámától megsújtva, helyeiből felugrott, és állva 
hallgatá ki tisztelt elnöke kívánságát, s rialgva 
tanusítá kitörő örömét és a' felséghezi hűségét: 
's a' ki még a' nap rövidsége miatt a' papnál 
maradott vendégek estvéli ártatlan szép zene-
mulatságáról és az egészet szépsége és nyájassága 
által fűszerezett házi asszony kellemeiröl meg-
emlékezik, — soká megmarad szivében a' deren-
csényi gyűlésnek szép és gyönyörű emléke. 

V a l e n t i n y i D á n i el . 

* ) Tempi passati! T ö r ö k . 
* * ) Névsorukat e' közleményből k ihagytuk , az a1 k ö -

vetk. czikkben olvasható levén. T ö r ő k , 

Egyházmegyei tisztújítás Go-
mürben* 

Míg másutt arról vitatkoznak, ha az egyházi' 
tisztújítás szükséges és czélszerü-e?: addig a* 
gömöri ág. hitv. ev. egyházmegye tisztviselőit 
már régibb idők óta minden harmadik évben a* 
legjobb sikerrel, 's ama veszélyekről, miktől n é -
mellyek annyira rettegni látszanak, mitsem tud-
v a , megszokta újítani. Tevé ezt legközelebb 
is. A' megújított tisztikarnak teljes névsora a ' 
következő: 

Felügyelő: zabari Szontagh Lajos; föesperes: 
Spissák György; alesperesek: Ferjencsik S á -
muel , — Madarász János; főjegyzők: Gömöry 
András, — Geduly Lajos; tiszteletbeli j egyzők : 
Bartholomaeides János, — Siró Sámuel; pénz-
tárnok: szentiváni Szentiványi Miksa; tiszti 
ügyészek: Ján Márton, — ifj. Matulay János; dé-
kánok , világiak: Hevessy Bertalan, — Ujházy 
Dávid, — Istók Imre, —Antóny Sámuel, — T ö -
rék Dániel, — Maiéter Ede, mindnyájan egyszers-
mind ns. Gömör megye tisztviselői; papi rendűek: 
Liszkay János, — Ziman János, — Zsirko János,, 
— Jakobey Károly, — Bartholomaeides László^ 
— Hoznék Nathanaél. 

Kiemelendönek véljük itt azon ritka körül-
ményt, bogy az esperesi hivatalt illetőleg, n e g y -
ven egyház közt nem volt egyetlen egy is, melly 
szavát másra, mint S. Gy. úrra, adni kívánta volna. 
A1 tisztelt férfiúnak, midőn ezelőtt 9 évvel espe-
resnek választatott, főképen buzgó magyar érzel -
mei miatt , nem kevés antipathiákkal kelle talál-
koznia. 'S ímel kilencz év lefolyása alatt ö eze -
ket annyira el tudta oszlatni 's ügyes tapintata, 
pártatlan igazságszerelete, valódi férfias erélylyel 
párosult szerény, humánus maga-alkalmaztatása, 
de legkivált az idő mindenkori intéseinek figyelmes 
tekintetbe-vétele's készséges teljesítése által még 
előbbi elleneit is, de annál inkább számos barátait, 
annyira le tudta magának kötelezni, hogy ujabbi 
elválasztatása mindenek által a' legőszintébb 
örömmel fogadtatnék. Példát vehetnétek ebből 
magatoknak ti, kik a' kornak sebesen forgó ke-
reke által hátrahagyatva , most jajveszéklésekkel 
's pessimisticus panaszok pengetésével akarjátok 
a' megváltozott állapotokon tölteni boszútokat! 
Perditio tua ex te Israél! Ha ti nem kívántok a' 
hazai ujabb állapot-fejlődés napjának Józsuéi lenni, 
hanem konok ragaszkodás helyett (a ' múltban, 
meglehet, helyes, de ma már elavult) véleményei-
tekhez, mint S. Gy., a' haladókkal haladni tudta-
tok vala: a'bizodalom, higyjétek, mint öt, ugy kör-
nyezne most titeket isi Nem az idő vétett nektek, 
hanem vétett saját akár indolenliátok, akár meg-
átalkodottságtok. 

—n— 



I r o d a 1 o m: 
Mutatvány Kollár János szent 

beszédeiből. 
„Sz. háromság utáni XXVII. vasárnap— 

A z ima után imígy kezdődik a1 beszéd: 
„Ez évbeni látogatásaimnál egy különös do-

log ötlött szemembe, melly egész figyelmemet 
magára fordítá. Belépvén t. i. házatokba, némelly 
szobákban, majd az ajtőn, majd pedig rámában 
üveg alatt kép-alakban függő földabroszt pillanték 
meg e' czímmel: „szláv földabrosz" (Zemewid 
Slawjansky), — mellyet a' mi fölséges földink 
(Safarik) Prágában kiadott. Kérdésemre: mi ok-
ból teszitek ezt ? bizonyos nemzeti büszkeséggel 
és örömmel feleltek: „hogy nemzetünk ezen nagy-
ságára, azon tömérdek országokra, mellyek l a -
kó-helyeink, azon hosszú széles térre, mellyet 
elfoglal, tekintve, gyakorta örültök és vigasz-
taljátok magatokat." — Ugyanezt láttam, némelly 
szláv tartományokbani utazásom alkalmával, vá-
rosok- és helységekben , hol sok ismerős és 
ismeretlen barátim és honfitársim házai ezen 
nemzetünk tükrével valának díszesítve, — és mi-
dőn illy hajlékba jövék, odavezettek barátim és 
hofitársim, büszke ujjal mutatván, szólának: „íme, 
illy nagy a' mi nemzetünk!" És valóban így van, 
nagy a' mi nemzetünk! — Már a' legrégibb tör-
ténetírók, a' mi nemzetünkről szólván, a' legerösb 
kifejezéseket használták nagysága kijelentésére, 
szörnyű, számtalan, végtelen, elférhetetlen, leg-
népesebbnek nevezvén azt. De a' mai időnkben 
is Éuropában egyike a' legnagyobb nemzeteknek" 
'stb. Ezen előszóból átmegy a' tárgyra, hol 

1 ) Megtekintjük a' nemzet nagyságát. 
2) Kérdi: mire vezessen bennünket a' nem-

zetünk nagyságáróli gondolat? 
Nagy a' mi nemzetünk 1) népességre. — A' 

legújabb következtetések után e1 kerekded vilá-
gon él ezermillió ember, kik közöl 80 millió a' 
mi nemzetünkre esik, ugy hogy az emberiség 
majdnem tizedrésze szlávból áll; — Európa 
számít 280 millió lakost, kik kőzöl több negyed-
résznél, szláv; az osztrák birodalmában van 35 
millió lélek, ennek fele a' mi nemzetünk; Ma-
gyarhazánkban van körülbelöl 10 millió ember, 
kik közöl majdnem kétharmad ( ? ? ! ! ) szláv. 
Lám, a' mi nemzetünk mindenütt nagy számmal 
találtatik ! osztatik két főrészre, t. i. dél-keletire 
vagy orosz-illyrre, — és északnyugotira, vagyis 
cseh-lengyelre. — Az első 60, a' másik pedig 
20 millió lélekből áll. — Az egész Európát há-
rom fönemzetre osztják az irók: t. i. rómaira 
9 0 millió, szlávra 80 millió és németre 60 millió; 
— a' többi kisded nemzetecskéket hallgatással 
mellőzik 'stb. 2) Nagy a' mi nemzetünk kiterje-
désre, vagyis a' tartományok- és országok-, váro-
sok- és helységek-, folyók-és hegyekre, szóval, 

azon helyre nézve, mellyet a' föld színén elfog-
lal. Ezen hely és kiterjedés minden ismert nem-
zetekéi közt a' legnagyobb; mert a' mi nemze-
tünk Európának felét, Ásiának harmadát és Ame-
rikának nevezetes részét birja, és minden meleg, 
mérsékelt és hideg éghajlattal dicsekedhetik. 
Adriától egész a' jeges tenger partjaihoz, jobbra 
Kamcsatkáig, balra majdnem a' keleti tengerig, 
és újra a' fekete tengerig, mindenütt szlávok pa -
rancsolnak és laknak ! mindez szláv hazánk, 
pánszláv! (sic) 's ha a' hold eltakarná a ' szláv 
földeket, még is több szláv négyszög mértföld 
takaratlan maradna! 'stb. Nagy a' mi nemzetünk 
3 ) időre, vagyis azon számos évek- és száza-
dokra nézve, mellyekben létezik (itt több véle-
ményt közöl a' szlávok eredetéről; de lássuk a* 
rész végét). Már a' celták és gallusok előtt l é -
tezett a' szláv a' Duna felett, hol a' mostani M a -
gyarhon van. Görög, római és német nemzettel 
egy-idös; angol, frank, spanyol, olasz, magyar 
nemzet csak fél életű,—legények csak, a' mi nem-
zetünkhöz hasonlítva. 'S nemzetünk népessége, 
eredetéből kezdve mostanáig , elfoglalhatná 
egész földünket. — 'S így mindenesetre meg-
érdemli nemzetünk a' nagy nevet, tekintve az ő 
százmillió lakosait, tekintve fél világi birtokát, 
de sok ezer évnyi hosszú életét. 

Most következik a' másik rész, t. i. hogy mi-
re vezessen az bennünket, hogy a' mi nemze-
tünk nagy? 

1) Annak ébresztésére, hogy tökéletesen 
megfeleljünk nagyságának , és azon kötelessé-
geknek, mellyeket parancsol, eleget - tegyünk. 
Hogyha nagy nemzet vagyunk, tűzzünk ki ma-
gunknak nagy czélokat, nagy letteket, hogy ide-
genek és utódaink ne hányják szemeinkre, hogy 
nagy kiterjedést hasztalanul foglaltunk e l , és 
rajta restek és vesztegek ültünk. Ne legyünk 
egyedül utánzók, de vezérek és föltalálok. L e -
gyünk, mint a' nap, melly nagy levén, világot 
mástól nem fogad el, de inkább más kisebb csil-
lagok- és holdaknak nyújt. 

2) Annak intésére, hogy ezen nagyságot 
ne kisebbítsük (itt elég legyen e" néhány szó) : 
ne nevezzük magunkat a' részletes, de az egész 
nemzet szerint,—ne mondjuk azt: én tót, morva, 
sziléziai, lengyel, szerb, horvát 'stb. vagyok de 
mondjuk : én „szláv" vagyok! mert az elöbbeni 
gyöngíti a' nagy nemzet érzetét és töri az egység 
lánczát. — Ki önkényt 's eszólytelenül nemzete 
nagyságát kisebbíti vagy osztja: az árulója, el-
lensége; mert az egyesült eröt osztja. — És ti 
elpártoltak! ( ja j nekünk!) mit nyertek az által, 
hogy a' nagy nemzettől elszakadtok és a' kicsi-
hez tapadtok? Nagy hegyről lementetek kis domb-
ra , pompás palotából kisded kalitkába, kiterjedett 
társaságból szegény és kicsinyke társaságocs-
kába, mi csak olly lelkeknél nyerhet vonzó erőre* 
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kik soha sem érezték annak örömét: nagy egész-
nek lenni tagja! 'sa't. 

3 ) Vigasztalásra, ha irántunk vagy sarjadé-
kaink iránt más nemzetek igazságtalanok, kivált-
kép testvéreink nemzetiség-kivetközletésöknél. 
Kis nemzetek, akarván nagyobbodni, kénytelenek 
igazságtalanok lenni más nemzetek irányában; 
— népességök csekély: azért kénytelenek ide-
geneket vagy csábítani, vagy kényszeríteni nem-
zetiségűk elfogadására; az ö nyelvök bensöleg 
szegény, külsőleg határfallal körülkerítve : azért 
kénytelenek módot keresni, mi módon gazdagít-
sák, terjesszék, 'sat. 

Vizkereszt-utáni 3<iik vasárnap. (111. lapj 
Tárgy : Milly viseletnek legyünk azok iránt, kik 
ugyan hozzánk tartoznak, de tőlünk elpártolnak? 

1 ) Igyekezzünk okos és csendes szer-
rel őket megnyerni. 

„ A' mi hazánkkan van sokféle hivatal és 
tisztség, mellynek viselésénél idegen nyelv k í -
vántatik" (hazánkbana' magyar idegen? ! ) : né-
mellyek tehát nemzetünk ifjai közöl, hogy ke -
nyerecskét nyerhessenek, ólomként bármilly ala-
kot vesznek f e l , 's megvetik nemzetöket és 
nyelvűket, elöjáróik kegyét megnyerendők. Ezen 
városhan vannak ifjak, tanulók, inasok és legé-
nyek, nemzetünkből származottak, kik olly házak-
ba jutnak, hol egyebet nem hallanak, mint édes 
nemzetünk 's nyelvünk szünteleni gyaláztalását: 
az illy tapasztalatlan i f jak , ezen butáknak és iri-
gyeknek hitelt adván,tőlünk elidegenednek.Jobb-
ról és balról körül vagyunk kerítve olly véle-
ményű nemzetekkel, hogy csak az ö nemzetök 
híres, vitéz, müveit és becsületes; hogy csak az 
ö nyelvök szép, bájzengzetü és okos : azért né-
mellyek, tudatlanok, testvéreink közöl elvakíttat-
ván, idegen nemzethez arczot, a' mienkhez pe-
dig bokát fordítanak. — Ezen, a' mi három nem-
zetü egyházunkban három nyelvű lelkész van, 
kik, az egyházi akolt nagyobbítani akarván, nem-
zetünk embereit ígéretekkel magukhoz csábítják, 
házaik gyakori látogatásaikkal, az ütczai találko-
zásoknáli szép és édes szavaikkal, kölcsönözvén 
nekik pénzt" 'sat. 

2) Ne essünk kétségbe, söt azzal vigasztaljuk 
magunkat, hogy nemzetünk, nyelvünk 'sat. meg-
él illy szökevények nélkül. — 

,,A' ki buzgó és tettekkel dús nem akar len-
ni, az távozzék közinkböl" 'sat. 

3) Hogyha azonban ellenünk harczolnak : te-
hát, kivált ezeknek, bátran álljunk ellent, mond-
ván nekik, hogy ök, mint szökevények, nem bír-
nak joggal, ellenünk víni. Kérdezzétek őket: 
mik? és mi nevök? 's meghalljátok, hogy az 
egyik neve szky, másiké ies, harmadiké ák, ne-
gyediké pedig ikre végződik 'sat. 

4) Ne nyujtsunk idegenkedésre alkalmat 'sat. 
— A' végszó pedig illyforma: „Ti szeren-

esés unokáink! ti nem is fogjátok hinni tán, hogy 
a' mi jó nemzetünk illy állapotban volt. Van 
azonban reményünk, hogy az, kinek hatalma 
van minden nemzetek fölött, segít raj tunk" 'sat. 

I f j . M a g l ó d i . 

V e g y e s K ö z l e m é n y e k : 
H a l á l o z á s . Forrai József, a' szikszai ref. 

egyház ifjabbik lelkipásztora 's az abauji n. t. 
ref. egyházmegye volt pénztárnoka, nincs többé. 
Életének 52dik évében, sept. 21dikén, adá ki 
szép és jó lelkét. Sept. 23kán, a' szikszai díszes 
és nagy számú közönség 's több vidéki pap 
jelenlétében, szónoklott felette: Kérészi Mihály, 
alsó-vadászi prédikátor, 2 Tim. 4. 7. ezen igéi 
nyomán: „Ama nemes harezot megharczoltam, 
futásomat elvégeztem, a' hitet megtartottam", — 
arról: hogy a' hivatásának megfelelő evangyéli-
omi lelkipásztor 1) harezol önmaga, indulatai 's 
a' világ ellen; 2) fut, azaz, halad a' tudományos 
pályán, 's mind e' melleit is 3) vallásos hitét 
megtartja. A' tapasztalásból merítelt igazságokkal, 
egyszersmind nagyszerű eszmékkel, meglepő 
képekkel, könnyen gördülő szép styllel ajánlko-
zó e' jeles gyászbeszéd gondolkodó före, tisztái 
vallásos fogalmakra ' s érzésre, jó ízlésre 's a 
magyarnyelv betűibe és szellemébe-avatottságra 
mutat:ennélfogva egyházi irodalmunk egy gyei több 
gyöngyöt nyerendene e' munkában, ha kinyo-
matnék, mit is az illető t. cz. szomorú felektől 
bizodalmasan kikérünk 's mégis várunk. — Szó-
nokolt még Péter János sz.István-baksai predik., 
előadván beszédében: hogy a' jó lelkipásztor 1 ) 
tanúi, de azért 2) tudományával nem kérkedik. 
' s3) tanul tságafőleg szeretetben nyilatkozik. Rö-
vidségével 's töredék, egyes szép gondolataival 
s hasonlataival szinte méltánylást érdemel. A' 

sírnál szívhez-szóló, csínos rövid beszédet mon-
dott Kovács Ferencz büdi káplán. 

Hátra van még , hogy szóljunk magáról az 
elhunytról is. Sokkal inkább tiszteljük mi e' be -
cses Lap kegyes olvasóit, 's sokkal nagyobb t e -
kintettel vagyunk annak szűk tére iránt, mint-
sem hogy felesleges dicsérettel szó-özönnel 
árasztanék el azt, mint tevé Szabó Sámuel a ' 
39dik számban, bejei pred. néhai Szombalhi Jó-
zsef költői, hogy ne mondjuk, túlságos és hossza-
dalmas magasztalásával,—pedig Forrai József a nk 
méltán, hogy ne mondjuk, méltóbban, mint amaz, 
megérdemlené : hogy dicséreteivel lapokat töl-
sünk be. Röviden tehát, csak ennyit mondunk : 0 
evangyéliomi-szelídségű, szeplötlen-jellemü, ritka 
szerénységü , nemes - érzésű, tudományosan-
müvelt 's magát folyvást művelő egyházi férfi, 
igaz emberbarát. példás gyöngédségű f é r j , és 
atya volt , igenis, vol t , — 's fájdalom! hogy 
nincs többé; mélyen érzik ezt tiszttársai, a' szik-



szai ns egyház, 's főleg bánatos öasvegyé ns Ga 
ras Zsuzsanna, 's egyetlen árva leánykája Jo-
hanna, kik csak a' jó Istentől, 's Isten után ama 
hatalmas orvostól, az időtől várhatnak 's nyer je -
nek is vigasztalást. A ' megboldogult szinte egy 
évi betegeskedése, s halálát néhány hetekkel 
megelőzött kínos szenvedések után, keresztyén 
paphoz illő ritka resignatióval mult ki e' világból, 
az evangyéliom intése szerint házát 's házi dol-
gait elrendelvén, 's ezen felül még koporsóját 
is előre elkészíttetvén. Sírja fölött tisztelet 's 
hála-nefelejets virágai fognak nőni, 's örködendik 
az érdemet - méltányló hü emlékezet. 

H e r n á d . 
I l ebreezen i anya i sko láró l : Debre-

czen , nov. 6-kán, 1845. A' helvét hitvallásuak 
debreczeni főiskolája állását figyelemmel kísérők 
fogják tudni, miképen ezen főiskolában a1 magyar 
irodalom tanszékét, — mellyhez a' német nyelv 
tanítása és főiskolai könyvtárnokság is kapcsol-
va vannak — egy, nem országszerte históriai 
nevéről ismeretes, de a' debreczeni ref. főiskolá-
tól folytonosan fenmaradandó hálát 's tiszteletet 
érdemlett férfi, néhai boldog emlékezetű Réesey 
János úr, érmelléki volt esperes és bogyoszlai 
volt prédikátor alapítá 1830ik esztendőben. —És 
ezen tanszékre, miután a' közelebbi időkben üres-
ségbe jött volna, folyó 1845-dik évi april havá-
ban tartatott egyházkerületi gyűlésben, a' főtiszt, 
tiszántúli helv. hitv. egyházkerület, a' magyar 
irodalom egyik hü bajnokát, a' tudós nevéről 
hazaszerte közösen ismert derék férfit, elébb a' 
mármaros-szígeti ref. főiskolában volt oktatót, 
tek. Lugossy József urat, a' magyar tudós társa-
ság levelező 's a' királyi magyar természet-vizs-
gáló társulat rendes tagját , tek. Mármaros vá r -
megye táblabiráját választá el. — A' derék tudós 
hazánkfia, e1 közbizodalommal történt meghívást, 
mindnyájunk közörörnére, elfogadván, tanszékét 
folyó év és hó 4-dik napján foglalá e l ; a1 főisko-
lai imádságházban egybegyűlt fényes gyülekezet 
előtt tartott lelkes értekezésével kezdvén meg új 
pályáját. A' tárgy, mellyet a' nagy-tudományu é r -
tekező, páratlan elme-éllel 's mély avatottsággal 
fejtegetett, ez vala : „Lehet-e 's kell-e nyel-
vünkből az idegen anyagokat letisztázva, azt ős 
elemeihez, 's magának az anyatermészetnek kut-
forrásáig visszavezetni?" Mesterileg ékes-szólás-
sal rajzolá ez értekezésében derék Lugossynk 
azt, miképen nyelvünk, első forrásaiglani nyo-
moztatását, 's a' sárga folyamtól Lech és Voltor-
nóiglan hozzátapadt idegen elemek kiszemelését 
megérdemli, — meg, belbecsénél 's szépségénél 
fogva általán a' nyelvbuvároktól, — meg, különö-
sen tőlünk magyaroktól, mint legrégibb, e' hon 
szentelt földénél is régibb örökségünk, őseinktől, 
melly fajunkat, ázsiai eredetünkkel, szittya nem-
zedékfánkkal 's magával az anya-természettel 
összekötő, csaknem egyedüli oklevelünk. — Fel -

említé továbbá értekezd, miképen csaknem egye-
dül abban horgonylanak, ős történeteink homá-
lyában, hajdanunk némi földeríthetésének r emé-
nyei , — ezek tehetnek, kimutatva különféle 
népfajokkali érülközésinket, a' históriának, 's 
költözködésink fonalát legombolyítva, a' geogra-
phusnak,megbecsülhetlenszolgálatot; midőn egy-
szersmind méltán nemzeti nemes büszkeségre 
ébresztenek, kijelölvén díszes helyünket a' föld— 
színeni legelső uralkodásra-méltatott népcsaládok,, 
mint osztályos testvéreink között. Lehet is nyel -
vünk elemzésében a1 természet kutforrásaig ha-
tolni, a1 mennyiben nemzetünk azon szilárdabb 
jellemüek közé tartozik, mellyek eredeti arczvo-
nalaikat az idők pusztító viharai 's idegen elemek 
ostromai közölt is elég híven megőrzötték. Mi 
azonban, hogy mindekkoríg kellőleg nem sike-
rült , főkép három nagy akadály, teljesen talán 
soha el nem hárítható, áll ellent: egyetemes 
nyelvtudományunk csecsemösége, keleti nyelvek-
beni járatlanságunk, 's régi nyelvemlékekbeni 
szegénységünk 5 melly pontok fejtegetése alkal-
mával különösen a' nagytudományu Kerekes 
professor úr „Értekezés és kitérések" czímü j e -
les, de eléggé nem méltatott munkáját emelte ki 
értekező az etymologizálás terén. Például, miként 
engedi szép nyelvünk magát az öselemekig visz-
szavezettetni, néhány magyar szó bonczolását k i -
sértvén meg, közöttök legutól, nemzeti magyar 
nyelvünket is elemzette.— Ezt, a'névtelen jegyző 
„in sua lingva propria mogerii vocantur" tanúsí-
tása szerint, egyenesen magyar gyökhöz köten-
dőnek állítván, ez eddigi magyarázatok rövid 
érintése 's visszaigazítása után, régi emlékek 
nyomain mutatta meg lángeszű Lugossynk, hogy 
ennek eredeti alakja megyer volt, 's a1 meg és 
mag gyöktől, honnan megye szavunk is, szár-
maztatván, bebizonyítá, hogy az nem egyebet 
jelent, mint hon megyéjéből eredőt, benszülöttet, 
hazafit, földit; mi is, ha a' kún és székely nem-
zetnevek hasonérteiméi megfontoljuk, igen meg-
lepő eredmény. — Felhozá végre, értekező, mi-
képen általán nyelvünk , eredeti kútfejére visz-
szavezetve, rendkívüli bájt, okszerűséget fejt ki, 
's magának a' természetanyának is, 's a még ifjú 
emberzet ősi szellemének hü kinyomatál ad ja , 
ugy hogy méltán reá illik, mit a' nagy költő 
Leiiájáról mondott: 

U g y tennél, mint égi virág, kórótalan ágon , 
Csöndes óhajtásból és szübeli g o n d o l a t o k b ó l . — 'stb. 'stb. 

Adánk a' fölebbiekben rövid vázlatát a 'nagy-
becsű értekezésnek, melly rövid időn nyomtatás-
ban megjelenend, 's szerzője mellett kitünőleg fog 
bizonyítni, mikép egyéniségében birja hazánk 
egyik legtekintélyesb orientalistáját. — Az em-
lített székfoglaló-beszéd felolvasása után, a' főt. 
egyházkerület nevében, főtiszt. Szoboszlai Papp 
István úr ö nagysága, az oktató kar nevében pe-



•dig tek. Pécseit József úr üdvözlék a' szókfog-
lalót, mindketten szokott ritka ékesszólásukkal.— 
Éljen derék új oktatónk, az összes haza 's k ö -
zelebbről a' főiskola javára I!! — 

Folyó november 5-kén a' sz.-lélek segítsé-
gül-hívásával megkezdődvén az iskolai új év, mi-
után az iskolai új törvények felolvastatának, meg-
nyíltak a* teremek a' tanuló-ifjuságnak. Lengjen, 
ez iskolai új évben is, a' vallásosság 's tiszta e r -
kölcs szelleme a' tanuló-ifjuságon, 's áldásdús si-
ker koronázza e' tudományos intézet nemes-tüzü 
növendékeinek szorgalmát!!! 

K o m á r o m i ünnepé ly . Komárom, 
nov. 9. Szeretném, ha érczhangom volna, bedör-
geni az egész magyarhoni protestáns világot, 's 
ha azon örömben, mellyet mi komáromiak ma 
élveztünk, részesíthetnélek benneteket, min-
den buzgó keresztyén atyámfiai! Kérditek tán: 
mi azon t á rgy , minek megírása készti mű-
ködni kezemben Fáynk dicső moecenása frakkja 
szárnyának nem épen legjelesb darabját? — Hát 
avvagy nem tudjátok-e, hogy egyházunk eddig 
is fényes öltönyéről még egy sujtás hibázott, 
mellyet nélkülöznünk nem lehete, és a' mai nap 
volt a' jeles, mellyen azt örömtelten föltüzhettük. 
Ugyanis, ma örvendeztetett meg bennünket be-
köszöntő beszédével főtiszt. Nagy Mihály sup. 
úr 's ezentúl szeretett lelkipásztorunk, — nagy-
tartalmu 's ékes beszéde alapjául az apóst, tettek-
ről irt szent könyv XVIII: 9, 10. vévén föl. A' 
minden tekintetben jeles egyházi éleménynyel még 
nem végeztetett be ez ünnepély: hanem isteni-
tisztelet után számosan tanácsteremünkbe fel-
gyűlvén, fényes követség hivá meg oda főtiszt, 
lelkipásztorunkat. Az üdvözlés, mellyel fogadta-
tott, egészen méltó volt a' főtiszt, férfiúhoz, kinek 
kocsi utódját, 1.1. L. J. urat, szinte volt szeren-
csénk megismerni nagytekintetü gondnokunk K. 
F . úr szíves kegyéből, ki öt „auffirolá".— Végül 
még azon örvendetes hírrel bátorkodom szolgálni 
az érdemes olvasónak, hogy a' mai jeles egyházi 
beszédet kinyomatva leendünk szerencsések ú j -
évi ajándékul olvashatni: de sajnálattal jelentjük 
ki, miként azt voltaképen visszaadni sajtó által 
nem vagyunk képesek, sem a' gestust sem a' 
hanglejtést nem lehetvén szerencsések lerajzol-
hatni és lekótázni a' nagy szorosságban. — 
Az egész örömünnepet azonban a' szerencsés 
„Arany Sas" vendéglő pinczéreinek 's torka-
inknak működése fejezte be. B u k i n s z k y. 

N y i l a t k o z á s . A' f. é. prot. Egyh. L. 
1020. szeletón szarvasi tanító Delhi úr a' nagy kö-
zönség előtt tett nem állítására, hogy mi alulírot-
tak a1 tanítókat esperességi hivatalok viselésére 
„nem képeseknek és ügyetleneknek mondottuk 
ki, és épen azért minden esperességi hivataloktól 
eltartóztatni javasoltuk": kötelességünknek tart-

juk kinyilatkoztatni, hogy Delhi úr állítása bea -
dott óvásunkban nem találtatik, következőleg nem 
is a' mienk: mi csak azt mondtuk, hogy miután 
eddig bevett szokás és rendszer értelmében az 
esperességi hivatalok méltósága csak a' tisztelendő 
papságot illeti, és ezt mostan csak maga a' g y ű -
lés akarja megváltoztatni a1 nélkül, hogy illyen 
organicus változtatáshoz az illetőknek hozzájáru-
lását kikérte és beleegyezését bevárta volna ; 's 
miután e* változásnak — vagy, ha tetszik, újítás-
nak — szükségét nem találjuk: méltóztassék e t -
től jelenleg elállani, az eddigi szokást és rend-
szert mindaddig megtartani , míg új egyházi 
rendszer , mellyről úgyis szó van köztünk, be-
hozva nem leend. Ennyiből áll óvásunk, és így 
Delhi urnák nem leend azon öröme, fentebbi állí-
tását belőle kihúzni. Kelt H.-M.-Vásárhelyen, nov. 
5 -én 1845. A h.-m.-vásárhelyi ev. egyház 

elöljárói. *J 
Kvaus- halott K f s - l U á r i a - C s e l -

ben V a s m e g y é b e n . E' városkában f. é. 
sept. 11-kén meghalálozván egy nassaui her-
czegségböl Heddersheimböl szármozott evang. 
ifjú, mint a' „korona" vendéglőben háziszolga, 
Hedtler Frigyes: holtteste a' tő-szomszédos dö-
möki evang. egyháznak segédlelkésze által 
megáldatva, minden ellenkezés nélkül a' kis-czeli 
róm. kath. temetőbe eltakaríttatott. Melly példá-
ját a' keresztyéni türelemnek csak a' f. é. Je len-
kor 82. sz. közlött türelmetlen bánásmódnak ked-
ves ellentétül hozzuk nyilvánosságra 5 és bizony-
ságául annak, hogy a' türelmetlenség nem a* 
rom. kath. vallásnak lényeges bélyege , hanem 
csak a' rom. kath. vallást méltatlanul hirdető n é -
melly urak türelmetlenségének durva kitörése; 
mellyért ök a' honi törvényhatóságok fenyítését 
is érdemelnék, minden esetre pedig a' hazai nagy 
közönségnek roszaló Ítéletét el nem kerülhetik. 
Mert ha a' tiszta rom. kath. és búcsu-járó város-
nak, Kis-Mária-Czelnek, temetőjébe szabadon ki-
sérjük ki a' prot. halottakat: vájjon miért nem 
történhetnék ugyanez Borsod megyében M 
K enés másutt is a1 rom. kath. vallás-és egy-
háznak sérelme nélkül ? Tehát ez-e a' keresztyén 
szeretet ? Ez a' hazafiak egymáshoz közelítése ? 

* ) Szabadjon m e g j e g y e z n ü n k , mikép mi egyházi e lö l járók 
testületének méltósága 's hivatásával megegyez te tn i nem 
tudjuk, h o g y e g y e s e k k e l hírlapi, aprószerü tol l -harczba 
ereszkedik . Már elébb J e s z e n s z k y úr, h . - m . - v á s á r -
helyi le lkész, egyháza részéről 's nevében tollcsatát v í -
vott az egyházalkotmány sanctiója ügyében (Prot. Lap 
1 8 4 5 . 1 9 - i k sz.) T ö r ö k el len; most ismét magok az 
e g y h á z i elöljárók tömegben nyilatkoznak D e l h i e l l e n : 
ohaj tanók , hogy ez máskép l enne ! V a g y talán tudta 
nélkül történik ez a' presbyteriumnak 's ennek híre nélkül 
fedezkedik e g y e s v a l a k i a 'presbyter ium m e l l - v a -
sáva l? azonosítván magát az egyházi elöljárók testüle-
tével . T ö r ö k . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
47. szám. Negyedik évi folyamat. Nor. 23. 1845. 

Meine Brüder! von Demjenigen den wir so eben bestatlet habén, sagen e in ige Leute Gutes, andere 
Böses . Wir wollen es hierbei bewenden lassen. 

M ü c h I e r. 

TARTALOM : Zsinat-temetés. V á l y i p á l . — Készen vagyunk-e 
zsinatra? S z a b ó G e r g e l y . — Észrevételek a' dunántúli 
ev . egyházkerület nyugintézetének ujabb szabályozási tervére. 
T ö b b e n . Ellenőr-választás. M é z f a 1 v i. — E m 1 é k- t á r -
c z a : Erdödi zsinat három-százados emléke. M e l e ' g h . — 
S z e n t - l a n t : Dávid zsoltárai. B ak s a y D á n i e 1. — Bel-
földi vegyes közlemények. — 

Zsinat-temetés. 
Halottunk vagyon, kedves atyámfiai! A' zsi-

nat, mellynek moeczanását az Óramutató eszköz-
lötte, 's kora végleheletét, mikor fölötte a' „c i r -
cumdederunt me'4 mármár elfuvatott, a* meleg-
vérű Baksay tartóztatta vissza; a' zsinat, melly 
annyi reménysugárt derített ránk, üdvöst és bol-
dogítót egyh.alkotmányunk megváltoztathatására: 
ugy látszik, darab időre elcsücsült! A' nagy óra-
mester, kiről, coquettirozás nélkül elmondhatjuk: 
hogy ö Isten áldása rajtunk! közelebbi érdekes 
czikkében megvonta a1 lélekharangot; 's mi — 
kik hült tetemét gyászhantok alá kisérjük — vará -
zsoljuk vissza, hacsak egy pillantatig is, ez életre. 

A' zsinat szükségességét ellenzői sem tagad-
ják 's tagadhatják; és ha mi azt sürgetjük, 's há-
rom év elteltével létre-idézni óhajtjuk: sietésün-
ket az óra éber igazgatójának köszönhetjük. Kü-
lönös, hogy világi nagyaink ellenzik ezt sok pa-
pok ellenében! de hiszen szebb Phaétonnal a' nap 
szekeréből Eridan-tavába hullni, mint a' föld 
zökkentő göröngyei közt csúfosan nyakat szegni. 
Intézetünk olly silány lábon áll, hogy támogatá-
sát halasztani csak veszteség iránti közönyösség-
gel véleményezhetjük, és várakozni 's kórjeleket 
gyűjteni, késő bánat nélkül alig lehet. Hogy pat-
tant ki a1 reformatio ? Ha Luther a' halasztás em-
bereire hallgat, 's imádott ügye mellett makacsul föl 
nem lép: aligha mi is itt vagyunk. Többnyire minden 
terhes betegnek az a' szerencsétlensége, hogy kór-
jeleket gyűjt, megveti a' kora panaceát, halogat és 
késik a' fuladásig, 's vagy bele-hal, vagy darabig 
nyomja a* hideg ágyat. Ha bajunk van, lássunk 
dologhoz Isten segedelmével; mert drága az idő, 
's halogatásunkért könnyen lakolhatunk. Egyet-
lenegy betű sem mutatja a' világkrónikában, 
hogy a' javítás hősei valaha nyakukra növesztet-
ték volna a' sok baj t ; söt épen a' bajok fényre-

derült halmazának szapora megritkítása 's elhárí-
tása által eszközlötték az átalakulást. 

Egyházi ügyünk 's zsinatolásunk i rán t ; 
ha félszázad alatt tisztába nem jöhettünk b a -
jainkkal, hiába veszteglünk bármeddig is; mert 
öszpontosító törvényeink 's kanonaink hiányában 
ujabb-ujabb sebeket ugyan mindig tudunk bemu-
tatni : de irányt, jelen körülményeink közt, soha 
sem foghatunk jelelni a* zsinatnak; 's ha eviczké-
lésünkben távol tűn is elő róvpartunk: legalább 
roncsolt hajónkat valamennyire tatarozgatjuk. 

Egyházkerületi kormány-székeink egymás-
hozi viszonyaik kifejlesztésére nézve, még a* 
megyei hatóságoknál is hátrább vannak; mert itt 
sok kiszemelt indítványok legalább országszerte 
köröztetnek: midőn amott az egymást-értesítés 
fonalán meglehetős csimbókok hevernek; 's ezek-
nek kioldása által eszközöltethetnék valamennyire 
zsinatunk előleges kellékeivel 's utólagos sikeré-
vel együtt. 

Minden törvényalkotó testületnek kormány 
mutat működésre irányt, legalább így kellene. — 
Nálunk lehetlen! Választmányi méhben kell hát 
az átalakulás embryójának foganszania; választ-
mánynak kell kerületekszerte kiszemelnie a' leg-
szoritóbb bajokat, 's felajánlania a' gyógyszert : 
ezt taglalja már, módosítja, hagyja, vagy veti el 
az egyházmegyei 's kerületi közgyűlés; 's így 
készíttetnek az instructiók. Vagy ez áll, vagy n é -
hány pár emberre kell bízni nyakunkat. Haez utósó 
fátumunk, akár ma is zsinatolhatunk, egyre megy; 
ha az első szerint cselekszünk: hozzá-láthatunk a' 
dologhoz; mert baj elég van, csak ember legyen. 

De hát „nincs ember!" azt mondja a1 zsina-
tolás egyik hatalmas ostromlója, elmés és n y o -
matékos anecdotájával. Annyi jeles férfiak vannak 
csak papjaink közt is , hogy ha a' paupertas 
's a' t, eszembe jut , csudálom, hogy annyi is 
van. És valamint izrael simulását 's tespedés-
lázbóli ki vergődését az emancipatiótól föltétele-
zettnek lenni hiszem: ugy bátran merem monda-
ni, hogy ha szent vallásunk őrei mielébb zsinati 
pályára lépnek, 's egyházkormányunknak egyki-
csit korszerűbb irányt mutatnak: meglássák, lesz-
nek emberek. De, uram! itthon, szegénységben, 
megvettetésben, családdal, kortes-kezek közt* 
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a* legingatagabb helyzetben, „obtingentia" is 
kell, a' ,,keresztyén missionariusi lelkesedés" is 
meghanyatlik; mert ha Pálként, ,,a' has és elede-
lek eltörlése" korunkra 's időnkre esnék, mind 
más volna ! de csak azt méltassék fölvenni: hogy 
sok egyház már nem is fizeti papját 's tanítóját 
rendesen, mi szegény embernek valóságos mar-
tiromság; mert mi a' sátorcsinálást már nem ért-
jük, mint az apostolok: hanem csak a' sátorozást. 
Törvényes úton követeli az egyháztanító munkája 
bérét? eltaszítja hallgatóit; egyházmegyei vagy 
kerületi kormány veszi oltalma alá? bezárják a' 
templomot 's öt kicsapják; hová megytpanaszra? 
Ez az oka, hogy ifjaink nagy része, kivált jelen-
korunkban, ha egy pár körmöczit érez zsebében, 
vagy lábait szabályszerüleg birja mozgatni, futja 
az egyházi hivatalt. Minek itt a' gyakorlat terén 
fonódott gondolatszálat tovább vinni! ismerjük el 
és valljuk meg, hogy a' legkoldusabb ember is 
becsületre vágy, 's kit tiszta önérzetben nevelnek, 
az, mint pap, sem jegyző, sem kisbíró, sem pin-
czemester nem lehet. És ha a' zsinat csak ezt 
hozná rendbe, nem maradna el a' foganat; — ki 
sokat markol, keveset szorít. 

Ki a' protestáns egyház presbyterialis elveken 
alapulását tagadja: minden lehet, csak protestáns 
nem; és zsinathalasztóink méltán tartják szemök 
előtt ez igazságot; én is buzgón hódolok ennek. 
De a' zsinatlartás ellenvéleményének bajnoki 
épen ezen okból várják a' közvélemény kifejlő-
dését , 's népéredésre támaszkodnak, 's mint hü 
presbyteriánoknak, támaszkodniok kell is. Bár ne 
csalatkoznának reményökben! de aligha nem igy 
lesz ! mert ha azon állítmány; „hogy embereink 
még nincsenek" — még azok közt sem, kik ol-
tár körül forgolódnak — áll: hát a' nép mikor 
érik meg reformra? vagy a* lelkitanító érlelje 
evangyéliomi ihlettel? Három század óta hirdetik 
elődeink 's hirdetjük mi a* szent evangyéliomot, 
és a' magyarországi reformált nép jelenko-
runkig nem igen nagy kedvet mutatott az egy-
ház küljavítására, ' sa 'mi kedvező fordulatok tör-
ténnek is, néhány kiemelkedett férfiúnak müve, 
's az idő lelkének kisugárzása, melly a' tespedt-
ség lágy párnáján heverő embernemet nagy-ha-
talmasan szokta serkentő szavával felkorbácsolni. 
A' kor- és törvényszerű politikai mozgalmak, 
minthogy megelőzték az egyházit, mindig kiha-
tást gyakorolnak erre, t. i. a' mienkre; egyház-
alkotmányunknak nem lelkére, hanem külalakjára, 
nem a" dogmára,hanem a1 külső ekklézsiára.És épen 
ezt kérem figyelembe venni,egyiket a'másikkal meg 
nem cserélni, vagy egybe nem kötni; mert ha igaz, 
hogy politikai világunk földerítését legsikeresben 
eszközölhetnék az évenkénti országgyűlések : 
nem látom okát, miért taszítnók, ki tudja hány 
évvel hátrább — ha szerit tehetjük — egyház-
alkotmányunk javítását; hiszen constitutionalis 
országunkban is — kivéve egykét botos de-

monstratiót — az intelligentia ad utasítványt, nem 
a' pórnemesség, 's ha ettől, képviseleti rendszer 
nélkül, reformatiót várunk: ugy járunk, minta* 
zsidók messiásukkal. 

De maga a' 9-dik számú „Nyilt Jegyzetek" 
tudós irója is elismeri: „hogy mi magyar pro-
testánsok" — figyelmet kérek — el vagyunk 
maradva a' status felvilágosult törekedéseitöl: 
holott, a' reformatio elvei szerint, meg kellett 
vala ezt előznünk, vagy vele párhuzamosan halad-
nunk 1" és még is e' javallatot teszi utána: , ,A' 
törvény előtti egyenlőség és közteherviselés 
nagy eszméinek nem sokára szerencsés gyöze-
delmét be kell várnunk! Ezek két megelőző föl-
tételei a* protestáns egyház organisatiójának." 
Ez annyit tesz : előzni vagy versenyezni köte-
lességünk, de maradjunk; mulasztottunk, de ne t e -
gyünk, várjuk a' sült galambot. Legalább én nem 
birok képzelni olly prófétát, ki belém diktálhassa 
azon hitet, hogy nyavalyámból egy másik kóros 
üdülése által — ha t. i. rá várok — szabadulok kí 
egészen; mindössze is szenvedésemet hosszítom. 
Hiszem, azon jeles eszmepár kecsegtető és üdvös 
lehet egyh.unkra nézve: de a' radical curára szük-
séges mütételeket addig is megkísérteni, tanácsos 
és sikeres lehet azon egyszerű okból: hogy minden 
napnak megvan saját terhe; mit ma végezhetsz, ne 
hagyd holnapra,'s addig üsd a'vasat, míg meleg; 
mert több bajok gyűlnek rakásra, 's még nehezebb 
lesz a' teendők sorszálát kibontani. Van eset elég, 
hogy megszokja az ember a* sajgó fájdalmat is 
és boldog apathiába sülyed; 's akkor aztán hara-
pófogó sem csippenti erélyességre; pedig ha v a -
lakinek, nekünk van erre szükségünk, hogy e g y -
házi testülelünk lomha üterébe fris vért csator-
názzunk; mert a' szebb élet utáni hosszas vajúdás 
ugyancsak kínos a* szegény lázárnak. 

Nem hiába vagyunk mi keleti raj, de szeret-
jük is az amuletumot, mind a' mellett, hogy a' lao-
diceai egyházi zsinat megtiltotta azt a' keresz-
tyéneknek. A' zsinatszó valóságos'amuletum'egyh. 
gyűléseinkben, annyira, hogy senki sem szól már 
ellene, söt ha akármi érdekes és siető baj kerül 
szőnyegre, csak zsinatot említnek, 's el van az 
ügy döntve, minden szóváltás nélkül. Nem-
esünk-e így két szék közt földre? Itthon sem t e -
szünk, amoda sem sietünk. Egyházmegyei — 
mult gyűlésünkben például zsinattartás indítvá-
nyoztatok,—egy ellenszó nélkül pártolta a' terem, 
's egyházkerületre viszi föl; holott igen jól em-
lekezem,hogy tisztelt egyházkerületünk mult őszi 
gyűlésében több érdekes tárgy között az „ e g y -
házi tisztújítás és képviseleti rendszer" is előke-
rülvén, egy lélek sem szólhatott hozzá; mert zsi-
natra-tartozónak lenni Ítéltetett. Igy ugyan soha 
sem lesznek ügyeink „chaoszaikból kifejtve," 's 
rendezkedésünk „miképene" csirájába fúl. 

Mikor a* zsinattartás idejéröli vita az egyházi 
Lap hasábaira került, szerkesztő Török úr n y o -
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mos véleményét parányiságom is magáénak val-
lotta ; azóta sok víz gördült le a ' Dunán: de híve 
valék mindaddig, valamíg egyházi éltünk sebeit 
közelebbről 's fájdalommal nem láttam. Majd a1 

„zsinat és kellékei" é s z - és szívgazdag Írójának 
„idökörös zsinat-tartásróli szerencsés véleménye 
és indítványa teljesen meggyőzött a r ró l , hogy a' 
zsinatot boldog jövőre halasztani, bizonyos idő-
vesztés 's bizonytalan nyereség; teljes kiábrán-
dulásunk pedig utnyílás nélkül csaknem képtelen. 
Azért kívántam a' dicsőült halottat — hacsak rö-
vid ideig is — életre parentálni. 

A ' koronkénti zsinat jótékonysága ellen nem 
hiszem, hogy közölünk szó emelkedhetnék; söt in-
kább minden igaz protestáns fohászt rebeg annak 
törvényesítéseért. De ha a* zsinaltartás idejét oda 
halasztjuk: félő, hogy a 'medvebőrre ivók sor-
sára jutunk. Gyöngybetükkel lesz ugyan Magyar-
ország protestáns egyháztörténetébe irva katho-
likus honfeleinknek lelki szabadságunk szilárdí-
tására tett küzdelmeik, *s békeszerző fejdelmünk-
nek bölcs akaratán szentesült dicső vallástörvé-
nyeink : de változhatnak az idők históriai igazság 
szerint is. Bíznunk lehet is, keli is a" megyékben, 
de ne feledjük múltból a' vegyes-házasságot 's 
egyebet ; ez sok embert érdeklett és bátorított 
arra , hogy a1 zöldasztalnál pro aris et focis 
küzdjön. De hát saját bajaink kit érdekelnek ? ne-
künk concurrentia nem kell, magunk seprűnk 
ajtónk előtt; magunknak kell erőnket kifejte-
nünk 5 ezen semmi publicistái tapintat nem se -
gí t ; nem — maga az idő sem; csak Isten — ! ha 
agy akarjuk. 

Nekünk, e' tekintetben anti-ö'ptimistáknak, 
okunk és jogunk van a' merevedtségtől félnünk, 
nem egyének, hanem a* közönség nagy része 
miatt. Sokan ott végzik a' pályát, hol kezdeniök 
kell. A* szokottság embere minden újdonság iránt 
ellenszenvvel viseltetik, 's még az olajágas ga -
lambot is lepuskázza, ha beéri, — de még is csak ki-
fogy egyszer töltése.Zsinatoljunk azért,hogy figye-
lemre ébreszszük a1 hont; hogy időszaki sajtónk, 
' s különösen vérünkből sarjazolt egyházlapunk, 
míg az úr élteti, zsinatmozgalmainkat kisérje, és 
az eredményeket híven adja át a' közönségnek. 
Ekkor fejlik irántunk nagyobb rokonszenv, idö-
körös zsinatunk szükségessége a' nagy közönség 
előtt tisztára jő, *s minden kitartó ésbajt okozható 
megtagadás nélkül teljesülend a' biztató remény. 

A' közbeszéd, sok igazat mond. Ki nem hiszi, 
hogy „jobb ma egy veréb,mint holnap egy túzok," 
boldogítsa hite. Időnkénti zsinatunk törvényesí-
tésére, a' megragadható alkalom elmellőzésével 
biztosan nem számíthatok; mert ha kedvező tör-
vényt nyerünk, semmit sem vesztettünk; ha nem 
— busásan megfizetjük a1 hosszú nóta árát. 

Nem fárasztom tovább a' mélyen tisztelt kö-
zönség figyelmét, noha e' nagy kérdés minden-
oldalú megvitatást igényel. Zsinatot rögtönözni 

nem akarok: de azt is hiszem, hogy bajainkkal *& 
gyógyszereinkkel tisztába jövünk, mihelyt e g y -
házkerületi kormányaink erélyesen föllépnek, 
választmányaik által a' nagyobb sérelmeket kipu-
hatoltatják, az elkerülhetlen gordiusz-csomók ki-
fejlesztésére eszközöket véleményeznek, azokat 
a* kerületek egymással közlik, kölcsönös súrlódást 
előidéznek, 's a' tanácsházak ajtait mindenkinek 
megnyitják, söt a' külön egyházakat részvétre 
szólítják, hogy a' kötelező törvények presbyteria-
lis elveken alapuljanak. Ez előleges munkát kezd-
hetik az egyházmegyék is *s a' sajtó bizonyosan 
nagy hasznot teend. Zsinatoljunk elébb vagy 
később, mozgásunknak mindkét esetben hasznát 
vesszük. De ha veszteglünk, ha temporizálunk, 
várunk és reménylünk, haladni akarunk és nem 
indulunk, pályabérért égünk és nem futunk: sz i -
vünkre nehezednek a' nagy és igaz biró panasz-
szavai : „Sípoltunk nektek és nem tánczoltatok, 
— siralmas énekeket énekeltünk nektek, és nem 
sírtatok. Máté XI: 17 . " V á l y i P á l . 

Készen vagyunk-e zsinatra? 
Ha ez a' kérdés ezt tenné : vannak-e kész 

üdvös eszmék, eszme-cserék, súrlódások köz-
tünk, az egyház főbb élet-kérdéseit illetőleg? — 
ha mondom ezt tenné: ugy inkább ma tartsunk 
zsinatot, mint holnap! mert oh beh szép üdvös 
eredménynyel biztató javallatokat 's egyes t á r -
gyakról! dolgozatokat olvasánk Fdy, Jakabfalvay, 
Török, Hajnaltól, és több jeleseinktől. De hogy 
ez még félig sem készület a' zsinatra, ugyan ki 
ne értené? Igy ha mennek egyháziak zsinatra, 
félő, megújulnak a' budai zsinat kánonai, 's ama 
szük lábbeli, melly fél-század óta szorítván lába-
inkat, beh sok tyúkszemet okozott! Igy ha mennek 
zsinatra, világiakkal szemben: dictálni fognak azok, 
mint egykor.— Nem elég készület hát egyeseknél 
hon-szerte találtató bármelly dús-tartalmú 's j ó -
tékony hatást igérő eszmék, söt dolgozatok is, — 
a' széllyel-álló virágok még nem koszorúk. — 
Mit tartok hát én készületnek zsinatra? Elsőben: 
főbb élet-kérdésekbeni megegyezést világiak és 
egyháziak közt. Másodszor: az egyház kül- és 
bel-életét átölelő kész dolgozatot, még pedig 
minden egyházkerületben, alul kezdve egyház-
megyékben egyesektől készültet, majd választ-
mányilag és egyházi köz-gyűlésben megvizsgál-
tat, innét egyházkerületre bocsátva, itt szinte v á -
lasztmányilag, majd közgyülésileg megbiráltat, és 
egy generál convent elébe újra megvizsgálás 
végett, — innen aztán egyetemes egyházi gyű-
lés vagy zsinat elébe terjesztendőt. — Illyen 
készületünk pedig nincs; mert a' budai zsinat 
kánonainak dunántúli egyházkerületben közelebbi 
kiwjítását én illy készületnek nem szeretem t a r -
tani. Újból inkább, mint foltozni, hogy többet most 
ne mondjak! — Még az sem elég készület nekem 



zsinatra, mit igen tisztelt Tóth Mihály akar, — 
hogy csupán igazgatása rendeztetnék most első-
ben egyházunknak; mert így a* szint olly szük-
séges kiegészítő részek — tudj' Is ten! mennyi 
időre haladnának! noha én is érzem azt, hogy 
mennyire sürgető az igazgatás rendezése; mert 
így ismerné meg jobban némelly egyház-főnök 
állását, tudná jogait, szabad-e neki tanácsot gyűj-
teni, ha világi kormány-társa nem érkezik ? Nem 
elég hát csupán az igazgatás megállapítása: ez 
fél-élete egyháznak, — annak egész élet kell! 
— De mi még több! egyes életkérdésekben sem 
vagyunk egyek. Mellyik elem, vagy mindkettő 
elnökösködjék-e az egyházi tanácsban ? gondol-
nám, világiak, egyháziak merőben ellenkeznek 
itt. — Hát a* pap-hivás, elbocsátás kérdését el-
döntötték-e már hitfeleink? Mit szóljak alsóbb, 
felsőbb tanácsszékek jogairól, egymáshozi állá-
sáról, convent és több érdekes élet-kérdéseiről 
egyházunknak ? Ugy tartom ezen kérdéseket il-
letőleg, a' különböző értelmeket egyesítve, egy-
házmegyeileg és kerületileg lehetnénk készen 
zsinatra. Ezeken felül egy jeles tudósunkkal 
tartok, hogy a* zsinatot, minden készületünk mel-
lett is, tanácsos halasztani, míg — mi nem so-
kára teljesülend — népünk polgárilag országgyű-
lésen más állást nyerend, 's akkor ezen álláshoz 
alakalmazva, egyházi rendszerünk is, gondolnám, 
czélszerübb leend. S z a b ó G e r g e l y , 

b. somogyi lelkész. 

Észrevételek a' dunántúli evang. 
e.-kertilet nyugintézetének ujabb 

szabályozási tervére. 
E' mü, több illynemü szabályokból összeszer-

kesztve , nyomott példányokban egyházkerület -
szerte épen most köröztetik, megrostálás és vé-
lemény-adás végett ; jövő évben aztán (ha Isten 
akarja) való-életbe léptetendő. Mindenki fel van 
szólítva, véleményét Írásban beadni egy választ-
mánynak, melly a* befolyó észrevételeket majd 
összeszedi és az 1846-diki mart. megtartandó 
közgyűlés elébe terjeszti. Figyelmeztetés- és gon-
dolat- ébresztésül tehát e1 Lap utján is közlünk 
itten némelly észrevételeket. 

A" terv minden bevezetés nélkül kezdődvén, 
javalnók, hogy az elébbi szabályok első négy § -
saival nyittassék meg; azokhoz csak még ez igé-
ket toldván záradékul: „Az 1846-dik évben 
egészen újra átdolgozva és egyházkerületileg 
megerősítve." 

Az 1. § mindjárt az intézetnek czélját adja, 
melly az, hogy a' lelkészek, professorok és is-
kola-tanítók segedelmeztessenek; — ide iktatan-
d ó : „tehetetlenségűk 'esetében; különösen pedig 
azoknak özvegyeiket és árváikat." Mert hiszen fő-
leg emezek kedveért alapítottunk nyugintézetet, 
nem pedig magukért az egyházi szolgákért, kiket 

tehetetlenségűk esetében az egyházak is gyámo-
Iítanak, meghagyván őket jövedelmeikben, s e g é -
dek mellett holtig. 

4. §. Az irgalom-pénztár megemlíttetik és csak 
50, 51. §-sokban magyaráztatik meg. Azért az 
irgalom-intézet szó után beiktatandó : „mellyröl 
alább az 50, 51. § -sok bővebben szólnak." 
Egyébiránt midőn e* § rendeli, hogy a1 mostani 
tökének egy harmadrésze, azaz 6 0 0 0 v.ft, elsza-
kasztassák és abból irgalompénztár alapíttassék: 
kétséget szenved, vájjon az egyházak ezt m e g -
engedhetik-e? Ugyanis a'mostani tökének 18 ,000 
v.ftnak 6,000 forintja Csibáné-alapítvány, 4 ,000 
forintja egyházkerületi pénztárból nyújtott a j á n -
dék, és a' többi 8,000-nek is közel fele-része 
egyházak pénze levén, ezek pedig pénzeiket, ugy 
az eddig adottakat, mint a'jövőre adandókat főleg 
a* szegény sorsban hagyatott egyházi szolgák ö z -
vegyeinek és árváinak gyámolítására kívánván 
adni, következőleg majdnem egész nyugintézeti 
öszvegünk ugy sem tekintethetvén másképen, 
mint irgalom-tökéül: nem volna igazság, e' töké-
nek csak egyharmadát csökkenteni irgalom-tö-
kévé, kétharmadát pedig — a' keresztyéni i r -
galmaskodás czéljának ellenére — kalmárosan 
használandó és kezelendő nyugpénztökévé a l a -
kítani. 

A' 8. § -ban az első két pont valóságban alig 
kivihető; ellenben a' harmadik körmondat állhat. 

A' 10. vagy 48. § után kellene megoldva 
lenni azon nagy kérdésnek: „Vájjon az 1 8 2 0 -
ban keletkezett intézetet megalapítani segítő és 
eleitől fogva híven berakó, hajlott-koru tagoknak 
befizetéseik mi arányban fognak vétetni tekintet-
b e ? Avvagy ök is csak ugy vétetnek-e , mint 
még csak most kezdő ujoncz tagok (mi nagy i gaz -
ságtalanság leendene)?" De erről az egész te rv 
mélyen hallgat. Ök tehát, kik ugy sincsenek feles 
számmal, talán megérdemlenék, hogy a' 13. 14 . 
§ - sok kötelezései alól felmentessenek, és u jdo-
nan választandó berakási osztályaik szerint, halá-
luk esetében, özvegyeik 's árváik évekre halasz-
tás nélkül díjaztassanak. 

15. § Rendeltethetik helyett álljon rendel-
tessék. 

17. § A' kell szó után beiktatandók : — „bár 
egyházától gyámolittatnék is." 

29. ^ Ha a ' pénztárnok 100 p.forint évi-díjt 
húz, méltó, hogy a* 8 választmányi tagoknak is, 
midőn ez ügyben fáradnak, legalább uti költsé-
geik megtérítessenek. 

44. § Rendeli, hogy a' nyugpénzt felvevő 
tag, nyugieveiét aláírassa nemcsak illető prédi-
kátorával , ki bizonyítsa, hogy az özvegy él ós 
nyugpénzképes: hanem az esperes és esperesi 
felügyelő is. Ezek többnyire szerte-lakván és 
messze az özvegytől, — a' követelés igazságta-
lan és vexálása az özvegynek, megnehezítése a ' 
nyugpénz felvételének. De nem is szükséges, m i -



Titán minden nyugintézeteknél egy magának a1 

lelkésznek aláírása elegendő és érvényes. 
Az 51. § ban az irgalom-pénztárból részel-

tetendőkhöz méltán sorolandóknak vélnök még az 
olly fizető-tagokat is, kik öt éve kitelte előtt meg-
haltak és hátralevő berakásaikat kiegészíteni t e -
hetetlenek ; nem különbenj a' korán ügyefogyot-
takká lett segéd egyházi szolgákat. 

Azonban az eddig felidézettek még csak cse-
kélységek. Hanem e' terv bökkenői, mellyek a' 
megfontoló olvasót attól elidegenfthetik,az 5. 13. 
14 . g-sokban foglaltatnak. „A* ki olvassa, jól 
megértse!" 

Az 5. § - b a n kitett 6 osztályú, évenkénti be -
rakások 1 — 1 0 p.frt olly nagy öszvegek, mellyek 
nem a' mi jövedelmeinkhez szabvák. Lám a1 mos-
tani berakások ( 1 — 5 v.fr t )sem gyűlnek be ren-
desen, főleg a' szegénység miatt: hát nagyobb 
öszvegek pontos beszolgáltatása hogyan volna 
reménylhetö ? kivált midőn azok után vagy nem 
juttatik több nyugpénz, mint a' mostani csekély 
berakások után és pedig évekre halasztás nélkül, 
vagy csak a* nagyobb nyugpénznek ideje messze 
évekre kiterjesztetik. Illy nagy berakásokat — 
mondom — nem reménylhetni, hogy megbírnának 
általán lelkészek és iskola-tanítók; következőleg 
a* 2. §-ban kitett: „minden lelkész és tanító 
tartozik" nem kivihető. Mert: nemo ultra posse 
obligatur. Javalnók tehát még egy 7-ik osztályt 
is 30 kr.jával p.pénzben megállapítani, hogy így 
senkinek mentsége ne lehessen. 

A' 13. 14. § szerint teljes nyugpénz, azaz: 
minden berakott 1 p. forintra 10 p.forint csak 15 
évek lefolyta után méretik ki; 5 év után annak 
fele; 5 év előtt semmi sem, hanem a'nyugpénzre 
szorult egyén előbb kényszeríttetik kiegészíteni 
azt az öszveget, melly tőle öt évig berakandó lett 
volna. 'S illyen módon kell kivinni a' teljes nyug-
pénzt is a' 15 évek előtt meghalt egyén özve-
gyének. Ugyan,atyámfiai! hol van a' lelkünk, hogy 
Iha illy szabályt alkotunk? Mi módon egészítse ki 
a ' berakási hátralevöséget a z , ki megfosztatott 
kenyérkereső férjétől, és nemhogy a1 nyugpénz-
tárba még ő, (ki Isten tudja, megéri-e életben a' 
kitett évek lefolyását) pótlékot fizetni képes vol-
na: hanem abból maga is segedelmezést vár ? De 
teszem, hogy kiegészítette a1 hiányt és rákot pl 5 
évig : vájjon mivel lesz nagyobb nyugpénze, 
mint jelenleg? Egy pgö forint után öt, — mennyit 
most az egy váltóczédula forintos berakónak öz-
vegye is húz, pedig évekre kiterjesztés nélkül. 
Tizenöt év múlva pedig, mennyire az új terv ki-
tűzi a' teljes nyugpénzi képességet, — a1 jelen 
szabályok szerint is tőkéink évenként ezer forint-
tal gyarapulván, alkalmasint megközelítendjük, 
későbben pedig, minden ujabb megterheltetés nél-
kül, utóiérendjük az új terv szerint várható nyug-
pénzeket. Bizony ha a1 13 .14 . §-sok állnak: ak-
kor kevesebb és bizonytalanabb nyugpénznek 

nézhetünk ellenébe több berakás után, mint most 
a' csekély után; és így sorsunkon, nem hogy j a -
vítanánk, hanem rontunk és nehezítünk; hanem 
ha a' pótlandókért mindenkor az irgalom pénztár-
hoz folyamodunk. Egyszersmind e* § - sok ez 
egész ügyet, nevesen a ' nyugpénz kimérését és 
meghatározását olly bonyolulttá teszik, hogy a* 
reménylendö nagyobb nyugpénz még bizonytala-
nabb , mint jelenleg. E' § -sok szigorának némi 
enyhítésére immár javalnók: lenne szabadságára 
hagyva minden fizető tagnak, öt, vagy ha tetszend 
egész tizenöt évre járandó berakási öszvegét osz-
tálya szerint előre, részenként vagy egyszerre 
lefizetni, és így maradékinak, a'teljes nyugpénzt, 
évek bevárása előtt biztosítani; — ő maga aztán 
ugyanannyi évek alatt a1 berakástól mentessé 
levén és azokat csak a' kitelt évek után folytat-
ván ismét. 

Általános észrevételünke' tervre az, hogy ez 
inkább a' tehetősebb berakóknak kedvező, mint a ' 
szegényebbeknek; holott pedig inkább emezekre 
kellene lennie kedvezőbbnek. Aztán, hogy ez 
gyakorlatilag nem leszen kivihető, és nem is s e -
gítend rajtunk többet, mint a' fönálló szabályzat. 
Mert bár vonjunk parallelét a' tervezett és diva-
tozó szabályok között. Ezek mindenkitől megbír-
ható berakásokat követelnek: amazok kevesektől 
megbirhatókat, 'a nagyobb résztől pedig megbir-
hatlanokat. Ezek a' berakót első betevésével 
nyugpénzképessé teszik: azok öt év múlva ig 
még csak félig, teljesen tizenöt év múlva. Ezek 
a' szerencsétlenné-lettektől kiegészítést nem kö-
vetelnek : amazok igen. Ezek bár kevés gyámo-
litást nyújtanak, de bizonyost és évenként maga-
sulandót: amazok sok évekre kiterjesztettet, ós 
nem bizonyosan elórhetöt. Ha ezeknél a' nyug-
pénz, osztás vesződséges- és önkénynek is enged 
helyet: amazoknál nem kevésbbé ez az eset ; a' 
minthogy tökéletesen meghatározandó és minden-
kor megállandó nyugpénzt a1 legjobban kikalku-
lált nagyszerű intézetek sem képesek biztosítni. 
Ezek mellett a* kormányzás rövid, egyszerű és 
költségtelen: emezek mellett mesterséges, sok 
költséggel járó és több igazgató-tagnak dolgot 
adó. Ezek már hat évek által bebizonyultak, mint 
kivihetők: amazoknak kivitele a' való-életben 
bizonytalan. Annyi nyugpénzt pedig, mennyiből 
egy elhagyatott család tisztességesen megélhetne, 
nem nyújt sem az ó, sem az új szabályzat. 

Melly előzmények után kimondjuk vélemé-
nyünket, hogy mi óhajtanánk tovább is a1 bevett 
szabályokkal megmaradni; u.m. a' mellyek, a* 
hasonló intézeti szabályokat átvizsgáló egyének-
től fogalmazva, tapasztalt egyházi 's világi tagok-
tól több ízben megrostálva, söt egy egész kerü-
leti gyűlés előtt felolvasva és helybenhagyva, — 
épen a* mi szegénységünkhöz olly igen illők és 
alkalmazvák. Csakhogy hat évi tapasztalások némi 
igazításokat tesznek rajtok szükségessé. Például: 
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hogy szabadjon tenni a* berakást kétszerezve és 
többszerezve is; hogy az évenkénti kérelem-levél-
nyujtás szűnjék meg; hogy pontosabb legyen a* 
berakás; hogy a' szabályok második javított k i -
adásának czíme nem nyűg-, hanem gyám-intézet 
legyen 'stb. 

A' ki a' most mérendő és jövőre évenként 
növekedő nyugpénzeket keveselné, és maradékai 
számára nagyobbakat kívánna biztosítani: szabad 
előtte az út a' bécsi és budai nyugintézetekhez. 
Dixi et salvavi animam meam. — 

T ö b b e n . 

Ellenőr választás. 
(Szeretet - lehelö válasz Vályi Pálnak f. é. 3 5 . sz. Egyh . 

Lupi czikkére.) 

Vályi Pál a ' mult őszi e.kerületi gyűlés előtt 
Megyaszón magát ennek részéről az Egyh. Lap 
levelező organumának nevezte. Szeretnők ugyan 
látni erre kizáró privilégiumát, 's ha bír illyennel, 
kitől kapá ezt ? Gyanítjuk ugyan , hogy midőn 
haladás-elleni modorban ír , mint emez idézett 
czikkében is : akkor hatalmazó levelét némelly 
mély (minthogy a' hallgatást szerető félnek ez 
illőbb epithetona) szellemű kalvinista hierarchától 
amúgy XQVTIIU) nyeri. *) Akármint van azonban, 
miután ö a' tudósitó-organum: előlegesen m e g -
jegyzem, hogy egy levelező-organumnak, közle-
ményeiben egy-oldalunak, részrehajlónak lenni 
nem illik, nem is szabad: pedig Vályi Pál, midőn 
a ' s.-pataki főiskolában divatozó szabad ellenőr-
választás fölötti vitát adja elö , egy-oldalú is, 
részrehajló is. 

a) Mert csak azé r t , hogy egy haladó-
papot kigúnyolhasson , eme szavaiban : „egy 
haladó pap amaz indítványt ellenvéleményezte 
azon okból, hogy a' szabad-választás százados 
joga az ifjúságnak" annak ellenvéleménye valódi 
okát elhallgató. Eme haladó pap ellenőri szabad-
választást védelmező felszólalásának tartalma hát 
röviden ez volt. 

„Főtiszt, e.kerület! Árnyék- és fény-oldala 
egyiránt van mind az ordinatiónak, mind a' sza-
bad-választásnak, 's azért, hogy ez utóbbinak is 
voltak, vannak 's lehetnek homályfoltj'ai, azt ál-
talában eltörleni annyi volna, mint a' fürdő-vízzel 
együtt a' gyermeket is kiönteni. Nem eltörleni 
kell hát e' százados jogát az ifjúságnak: hanem a' 
vele járható vissza-éléseknekkell nyakát szegni. 
En a' szabad ellenőr választást azon okból ( ' s itt 
a ' valódi ok) szeretném meghagyatni az ifjúság-
nál, hogy ez által a' hosszas iskolai pálya rövi-
díttetnék. Sajnosan tapasztaljuk ugyanis, hogy a' 

*) Kinek nem inge , ne öltse f ö l ; mert meg kell örömmel 
vallani, h o g y vannak már a' hallgató főpapok közt d i -
cséretes esperesi 's ülnöki kivételek szerencsénkre (é l -
jenek !) kik lelkesen föl-fölszólanak. K. 

magyarhoni ref. iskolák közt a' pataki az e g y e -
dül, mellyben olly szörnyű hosszú a' cursus,hogy 
e' miatt sokszor bármi nemére a' hivatalnak az, 
ott egész végig pályázott gyakran nem ifjakból 
már, csak élet- 's kötelesség-unt, tüztelen e g y é -
neket kapunk, minek másik oka az aránylag k e -
vés promotionalis tanítóság is, mik után sovárog-
va 9 — 10 éves szerzetességig itt tölti idejét mun-
kátlanul az ifju. Debreczenben's másutt ennek h a -
talmas gát van vetve, a ' 4 éves diákságon túl, a* 
papságra nem valók eltisztíttatván. Hogy hát e n -
nek gát vettessék 's az „élni siess" elv gyakor -
latba hozassék: épen azért látnám jónak m e g -
hagyni ifjainknál az eddigi szokás szerint, mind 
a' 12 esküdt diák közöl ellenőr szabadon válasz-
tatását; mert így sokszor az 5 - 's 6-dik juratus 
választatván e l , egyszerre hat évvel rövidíttet-
nék a 'cursus." Vályi Pál ama gúny-sorai szerint, 
visszás dolog egy haladó papnak százados jogot 
védelmezni. Igy hát a' haladás emberéhez illetlen, 
mihelyt valami régi, a ' mellett szólni. — Nekem, 
mint haladás emberének credo-m ez : pártolni 
mindent mi jó,'s kárhoztatni mindent mi rosz, akár 
régi, akár új az. 

b) Egy-oldalú, mert ha igazgató-oktató úr 
lélekrázó beszédét, mellyben az a' megtörtént 
választási visszaéléseket elősorozá, megemlítette: 
nem kelle vala elhallgatnia Cs. M. közoktató u r -
nák szinte 's még jobban keblet-rázó beszédét, 
mellyben elöadá, hogy ha történnek kortesi k i -
hágások : azok ellen nem gyáván panaszlani illik 
az egyh. kerületi gyűlés előtt, söt azokat, hogy 
meg ne történjenek, hatalmasan gátlani's kik által 
történtek büntetni kell , mert ezt tenni az oktatói 
karnak, 's különösen az igazgató oktatónak lélek-
ismeretes kötelessége, 's hatósága is van rá. A* 
kihágások miatti panasz csak az oktatói kar t e -
hetlenségét árulja el, 's azokat elősorolni u g y a n -
annak megpirítatása. 

c) Részrehajló. Mert Vályi azért, hogy az ő 
's a' jobboldaliak véleménye megbukott, azt állítja, 
hogy ez ügyben az egyház-kerületi gyűlésen az 
erőszak győzött. Hol erőszak győz, ott az ér tel-
messég háttérbe szoríttatik. És így, uraim! mi 
baloldal emberei, kik a' szabad választási jogot 
megvédtük t.i. gróf V. Károly, — B—y András, 
F—sányi , J—fa lvy , Cs. M. 's a' haladó pap 
mindnyájan értelmetlen erőszakoskodó bunkokra-
ták söt nyergek valánk, mikre Vályi Pál szavai 
szerint, a ' benn és kinn-várakozó ifju-sereg fö l -
kapott. Köszönjük szépen a' komplimentet! De 
hiszem, hogy ezeket Vályiwal mind az mondatta, 
mert ö neheztel azért , hogy nem ö 's a' jobb oldal 
lett győztes, — hogy a' kis gyermek, mit dajkálni 
az egyh'.kerületi gyűlésen ö fogott föl legelső, a' 
haladó pap által öléből kiüttetvén, össze-törte ma-
gát. — Én épen nem neheztelek, ha valamit, ám-
bár annak üdvös voltáról megvagyok győződve, 
ki nem vihetek. É s ti fölső-zempléni 's unghi e . -



megye papjai! Vályira függesszétek szemeiteket 
(Istenemre! nem gúnyból mondom) mert benne 
e g y k o r , mint értelmes egyénben, jeles egyházi 
igazgatót nyerendetek; de míg Vdlyiban efféle 
neheztelések nyomai látszanak: addig óvakodja-
tok őt egyházi elöljáróvá tenni, mert az, ki terve 
— nem-sikerülése miatt nem szánakozik, hanem 
boszankodik, 's boszuságában gúnyolódik, még 
pedig publice és sokakra nézve, nem egyéb, mint 
valóságos hierarcha, és ha hatással bír, nem pusz-
tán boszankodik's gúnyol, hanem erőszakoskodik 
's parancsol. 

Befejezésül még néhány szót Vályi Pálnak 's 
vélemény-barátinak. Az iskolai 's alkotmányszerü 
élet közt ha némi különbség volna is, de alkot-
mányos 's igazgatási különbség csakugyan nincs; 
mert az is erkölcs-polgári társaság, ez is, — a1 

diákok is magok emberei bizonyos tekintetben, *s 
nem rabszolgák, nem re s - ek : de hisz a* nagy 
világ polgárai sem egészen magok emberei ám. 
Ha baj, hogy a' seniort, mint vármegyén a' p e r -
ceptort, kortes-diákok teremtik: orvosolva lesz-e 
ez az által, ha azt az oktatói kar önkénye terem-
tendi ? nem gazdálkodáshoz keveset értő diákot 
fog-e az is szintúgy seniorrá teremteni? 's nem 
szintúgy hütlen-e sokszor a'kezelésben az egyes 
atyafitól, mint az egész vármegyétől választott 
gyámnok ? Korteskedések ellenőr választáskor 
többnyire ott történnek, hol maga az oktatói kar 
is korteskedik 's ez a' vármegyéken is megesik 
sokszor. — Én legalább ugy tapasztalám, hogy 
valahányszor még az i f júság , ellenőrét kortes-
kedéssel választá: (igen kevés kivétellel) mind 
annyiszor egy felülről jött actionak reagense 
volt. — Ha a' vármegyén szabad-választással bír 
a' 18 éves gatyás nemes: bizony egy, ugyanannyi 
éves nadrágos 's amannál műveltebb tanuló, sok-
kal inkább bírhat. Igaz , hogy e' szabad válasz-
tásnak fattyú kinövései vannak sokszor, de csak 
ott, hol maga a' tisztviselői az elválasztandó kar 
szeret agitálni, 's választásba avatkozni, 's azért 
a* részeg kortesek Iám minő remek követeket v á -
lasztának a' diaetára. Az sem igaz pedig, mit né-
melly jobb oldaliak vitattak, hogy a' szabadon v á -
lasztott ellenőr az ifjúságnak már csak azért sem 
lehet igazságos és szigorú bírája, mert hivatalá-
ba annak önkénye által jutott; mert kit válasz-
tottak (si licet exemplis in parvo grandibus uti) 
nagyobb korteskedéssel mint Mátyás királyt, 's 
még is, mellyik fejdelem volt valaha nála igazsá-
gosabb. Följajdul Vályi Pál, hogy a' szabad v á -
lasztás által az érdemes elsőbb juratusok méltat-
lanul elmellöztetnek. Oh! hiszen egy olly tudo-
mányos készületü ifjú, minőnek kell egy első ju-
ratusnak lenni, 's minőnek azt hiszi a' kikiáltottat 
a' világ 's egy olly pénzes ifjú minő lehet ö, ki 
iskolatanításért is 4— 500p.ftot fölseper, ha soha 
ellenőrré nem lesz is, boldogulhat a* nagy világ-
ban és így elmellőztetése nulla iniuria, főkép ha 

a' gyakorlat hozzá-szoktatja őt ahoz, hogy az e l -
lenőri 's seniori hívalal nem olly örökségi hiva-
tala az első vagy is legvénebbik esküdt diáknak, 
mint némelly egyházi megyékben a' főjegyzők-
nek az esperesség. Azonban ha az ellenőri hiva-
tal örökség szerint száll, ennek meggondo-
lása teszi az ellenőrt önkényessé, intonanssá, 
's e* jellemét áthozván a' nagy világba is, vagy 
szurkálással sziszeregtetik ott ki belőle, mint kol-
bászból, az ellenőri, primariusi szuszt, vagy pedig 
kis ideig alázatosságot tettetve, vagy a' nagyob-
bak irányában csuszva-mászva (mert rendszerint, 
a' ki alattvalóin zsarnok, az szokott a' nagyobbak 
előtt gyáva féregként csúszni) föltolakodik : k i -
állhallan 's a' protestáns okos szabadságot leta-
podni akaró dölyfös hierarcha lesz. Az illy gőgös 
juratus urakból lett papok szokták osztán zúgo-
lódva fölhányni uton-utfélen az őket elmellöző 
világnak, hogy nem ismeri az érdemet, a' juratu-
sit 's akadémiait. Ugyan, uraim! ne hozzuk visz-
sza a* baráti rendszert! Jut eszembe, hogy egy 
régi paptól hallottam, hogy az ö idejében ollyan 
diák is volt Patakon, ki csak, hogy ott kedvére 
szerzeteskedhessék , mindig degradáltatta magát. 

Végre, hogy minden korteskedési kihágások 
a1 lehetőségig megsemmíttessenek, én azt tanács-
lanám, hogy ne tüznök ki a' választás idejét sem 
september, sem más hó elejére: hanem mint az 
ítélet napját az Atya a' maga tanácsában rejtve 
tartja a' szent irat szerint, bízzuk meg a' főiskola 
érdemdús algondnokát, hogy tartsa ö titokban a' 
választás idejét,'s a' mikor ö legjobban ráér, v é -
letlenül, észre nem véve, éjszakának idején, t e -
remjen Patakon, 's másnap rögtön szólítsa föl 
ellenőr választásra titkos szavazatra az i f jú-
ságot, hogy annak ne legyen ideje korteske-
désre. Hisz a' tanuló-ifjuság nem ollyan, mint a' 
vármegye, hogy előre szükség volna tudtára adni 
a' határnapot, mert az mindig jelen 's helyben van 
's egy óra alatt összehíható, 's ekkor sem ö (mit 
róla föl sem teszünk), sem az oktatói kar a ' v á -
lasztóknak tónt ne adjon 's így be fog teljesedni, 
hogy nép szava Isten szava. 

Ezeket akartam én még tanácslani a1 pataki 
egyh. kerületi gyűlésen, de egy n.t. esperes úr 
azzal hallgattatott e l , hogy addig nem szólhatok 
én másodszor, míg mások először sem szóltak a' 
dologhoz. 

Már most Isten velünk! M é z f a l v i . 

E m l é k - t á r c z a: 

Erilödl zsinat háromszázadon em-
léke. *) 

Kedves szokása minden egyletnek — legyen 
polgári vagy vallásos — időnként ünnepítni olly 

* ) Ezen emlékbeszéd egyházmegye i gyűlésen mondatott 
e l . S z e r k. 



éveket, mellyekben valamelly nagyszerű 's ille-
tőleg érdekes esemény tűnt fel a* történetek fo-
lyamán. Igy korunk értére édesdeden tartá 1817-
ben a* protestáns keresztyén világnak, jelesül 
édes Magyar honunknak vallásos buzgalma a' re-
formatio három-százados ünnepét. Azóta is több 
illyszerü ünnepélyeket történni Némethonban 
évenként olvashatni illető hírlapokból. Rokon-
ünnepély vár ma e' mi nagy-bányai egyházme-
gyénkre is , n. t. gyűlés! Ugyanis most három 
százada, t. i. 1545-dik évben tartatott vala e' 
körben az erdődi zsinat, mellynek emlékeül — 
reménylem közérzésünket tolmácsolhatva — 
emeledik igénytelen szózatom. Midőn azonban e' 
végett, épen szak-társulati koszorú előtt szólok, 
feleslegnek vélném erdődi zsinatunknak minél 
egyszerűbb vázlatánál többre terjeszkedni. 

Erdőd, mostani parányisága daczára, — mert 
csak fiók-egyház, — egykor nagyszerű tényezője 
volt a' protestáns vallás honunkba-jöttének, terje-
désének s megalapulásának. Mert itt rengett böl-
csője amaz egyszerű családból, itteni kerekgyártó 
atyától származott 's majd esztergomi érsekségre 
magasbult erdődi Bakacs Tamás bibornoknak, ki 
1512-b . a1 római pápaság elnyerhetésében vetély-
társa vala X. Leónak, 's ugyanattól honunkba bűn-
bocsátó leveleket hoza, minek keserű gyümölcse, 
egyik indoka lett a'megtisztult vallás magyar őse-
ink közt olly korán lábra-keltének. Minő sors j á -
téka, épen ott kezdeni zsinatilag meggyökerezni a' 
javított hittannak, hol a ' régi vallás-tan illy tekin-
télyes hőse született, ki olly ellen-iránylag mükö-
dék! — Továbbá Erdőd várában székeltek egy -
kor ama fő-nemes és vallásosságban is fő Drág-
fiak, hatályos és hü ápolói a' tisztult vallást-ter-
jesztő hittudósoknak. A' honnan Erdőd vala azon 
tüzpont, honnan áradtak szét a' tisztult-tan sugá-
rai egész vidékünkre, söt Magyarhonunk messzibb 
tájaira is. — Ezen vallásos-lelkületű úri család-
nak egy hős tagját ragadá el ama gyász-nap, 
melly 1526-ban vérpirosán alkonyodott le Mo-
hács és a' magyar felett! — Ez erdődi várnak 
következő ura, dicsŐ-nevü Drágfy Gáspár, 1845-
ben az ottan ősei által építtetett pompás szent-
egyházat Jelvéthitvalláson levőknek adta át, 
melly birtokukban is maradt szinte két századig, 
sok viharzatok közben, mígnem gr. Károlyi 
Sándor által megfosztattak attól 1736-ban. — 
Ugyanitt, ugyanazon örök-emlékezetű Drágfy 
Gáspár ugyancsak 1545-ben, tisztult vallásunk 
szent ügyében szükségessé-vált egyházi zsinatot, 
— legelsőt a' Magyar honban, — vala tartandó, 
de ez év küszöbéni kora elhunyta miatt, csak 
hozzá, dicső férjhez méltó dicső özvegye, Som-
lyai Báthori Annának maradt ezt teljesíthetni 
örökségül, dicsőségül. 

Meg is tartalék 1545-diki september 20-dik 
napján az erdődi zsinat, — jelenlevén különböző 
vármegyékből összegyűlt 29 prédikátorok, kik-

nek neveiket is fölemlítni tartozunk ma. Voltak 
tehát ezek: Kopácsi István erdődi pred. mint 
zsinati elnök, Székely Bálás, Kalocsai János* 
Tordai Demeter óvári pred., Batizi András azelőtt 
erdődi, ekkor tokaji pr., Börvei Bernát, Thúri Jak. , 
Váczi György, Babcsai István, Gyulai Miklós* 
Bácsmérei János, Ilosvai Bálás, Ecsedi János, 
Czeglédi Ambrus , Batizi Domokos, Felnémeti 
Máté, Csehi Mihály, Berkeszi Kelemen, Dévai 
Miklós, Huszti Tamás m. szigethi pred., Egri P é -
ter, Dési Márton, Szakaszi János, Mohi Ferencz, 
Debreczeni Mihály, Miskolczi János, Kaszoni J á -
nos, Szalai Domokos, és Batizi Lörincz. — Oh, 
ti elhunyt tiszteletes ős atyák! maradjon áldásban, 
maradjon fen mindenha nevetek *s ernyedetlen 
emlékezetetek I 

Czélzata ez erdődi zsinatnak volt, miután 
mind az evangelika ekklézsiáknak, mind a' lelki-
tanítóknak száma szépen megszaporodott, arról 
gondoskodni, hogy az evangyéliomi tudomány 
rövid summába szedessék, melly aztán zsinór-
mértékül szolgáljon az ekklézsiáknak. Azt az 
időt tehát, mellyben a' magyarországi evang. 
ekklézsiák a' római ekklézsiától megkülönböztetett 
társaságot kezdtek formálni, itten kell kezdeni, 
így ir a' szint olly nagy historikus, mint nagy 
theologus Buday Ésaiás. Nem is lehetne hát h á -
látlanság bűne nélkül feledni az erdődi zsinatot, 
protestantismus jótékonyságát élvező magyar ke-
belnek ! 

Munkálata e ' zsinatnak következő 12 czik-
kelybe foglaltatott: 1. Szentháromságról. 2. I s -
tennek fiáról, egyetlen közbenjárónkról. — 3. 
Bűnös embernek Isten előtti megigazulásáról. — 
4. Mi és millyen az igazulást-szerzö hit ? — 5. Jó 
cselekedetek miként és miért teendők ? — 6. Két 
sakramentom: keresztség és úri vacsora, azoknak 
kiszolgáltatása és hatásai. — 7. Megholt szen-
tekről, kik tisztelendök jó tetteik követése, nem 
pedig segítségül-hivás által. — 8. Keresztyén 
szabadság fokozatai. — 9. Hármas gyónásról, és 
miért meghagyandó a' fülgyónás az ekklézsiában? 
1) Tudományért. 2) Vigasztalásért. 3)Fölmente-
tésért. — 10. Az egyház fejéről, melly a' Krisz-
tus, és az egyházbani illedelmes rend megtartá-
sáról. — 11. Miért távoztunk el a'püspökök rend-
soros utódosságától ? — 12. Berekesztetnek a* 
czikkelyek illy módon: ,,a' többi hit-czikkelyekre 
nézve megegyezünk az ágostai vallástétellel, 
melly V-dik Károly császárnak beadatott." 

Szelleme végre ez erdődi zsinatnak, az addig 
inkább divatozott lutheri tantól a' helyesbnek is-
mert kálvini tanrai szende átalakulás, ugy azonban, 
hogy e' zsinat tagjai, az ö lutheránus atyjokfiait 
megbecsülték, 's a' közöttök levő különbséget 
még akkor ollyannak nem tartották, mellyért egy-
mástól el kellene szakadniok. Vajha a'keserű meg-
hasonlás *s épen szakadás későbbi évek során se 
születék vala meg! és ha csakugyan meg kellett 



születnie : vajha legalább közelgene, a' minden 
jobb-keblüek jámbor ohajtatának okszerűen va-
laha csakugyan kellető beteljesülendése, az unió! 

Midőn ekként fölmutatám, erdödi zsinat e m -
lékeül, annak egyszerű rövid vázlatát: édesdeden 
©sik múlttal egybefüznöm a*jelent. Ez előtt három 
századdal főfőtekintélyü földesúr vezérlé 's ápolá 
kegyesen szent vallásunk ügyét e* vidéken, és ma, 
három század múlva,egész Magyarhonunkra nézve 
működik ország-nagyainknak törvényhozólag is 
dicső lelkülete. Ma vevénk ünnepélyesen, az annyi 
viszályt kiegyenlítő, annyi lelket megnyugtató, 's 
lelkiösmeret szabadságának tért-táró új törvény-
czikket a' vallás tárgyában, 1844-diki ország-
gyűlésről , dicső uralkodónk amaz eleve kitűzött 
fejdelmi jelszavának: „recta tuer i !" mintegy be -
váltásául, a' kedves igének megtestesülteül. — 
Nincs egyéb hátra, mint, főleg nekünk papokul, 
hála-fohászt emelnünk Istenünkhöz, kinek kezében 
van a' királyok és hatalmasok szíve; — esde-
nünk egyszersmind vallás-szabadalmunk minden-
hai üdvös virágzataért, — és ernyedetlen buz-
galommal működnünk az úr szőlejében, lelkesí-
töleg lebegvén felettünk ez erdőd-zsinati ősatyák 
árnyék-Ielkeik! 

És ezzel berekeszthetém vala erdödi zsinat 
három-százados emlékeül fölemelt gyönge szó-
zatomat, alig igényelhetöt avvagy csak annyi 
nyomot is maga után, mint az elhangzó zene, 
melly után néhány perczig tartó báj-andalgás 
mereng keblünkben. De nem! — oh, hadd ne le-
legyen ez, n. t. gyűlés l nyom nélkül elhaldokló 
emlék, söt ennek további éltetéseért, szabadjon 
indítványnyal lépnem föl. — Ha hároftt század 
óta porhanyuló tiszteletes ősatyáinknak, az e r -
dödi zsinat néhai szellem-dús tagjainak névsorát 
tudhatjuk : hadd tudják későbbi ivadékaink is , e* 
mostani három-százados emlék tevőinek örök-
lendö neveit. Amazoknak vallás-szellemi műkö-
désért áll örök-emlékök. Mi ugyanazon megtisz-
tult vallás jelen papjai e' n. bányai e.h.megyében, 
ma alig bírnánk vallás-szellemi működésünknek 
egyéb tanú-jelét mutatni föl, mint néhány év óta 
keletkezett, 's parányi erőnk miatt csak gyéren 
gyarapúlható egyházmegyei könyvtárunkat 's 
papi gyámintézetünket, — ez utóbbikat jelen-
alkalmilag iskola-tanitóink bekarolására is ki-
terjesztendöt. Szabad legyen e' két tárgyra vo-
natkozólag, papi szerénységünknek, melly ezek 
iránt eddigelé soha köz-helyen esdő szót nem 
emelt, — sorompóit kissé áthágva, nekem tár-
saim nevökben, e'két említettem czélszerü végre, 
t. i. e.h.megyei könyvtárunknak és gyámintéze-
tünknek , erdödi zsinat emlékeül levéltárunkban 
őrzendő alá- irási ív szerinti fölsegélésére kérnem 
fel, mind e.h.megyénkbeli minden buzgó egyhá-
zainkat, mind a' mélt. ós tek. világi rendet, az 
agykor olly vallásos-buzgalmu erdödi Drágfy 
Gáspár és Báthori Anna szellemileg és anyagilag 

méltó örököseit, mind végre e ' kettős ügyünkre 
eddig is szinte anyagi erejök felett áldozó pap-
társaimat, 's ezentúl általunk gyámtársakul tekin-
tendő iskolatanítóinkat. — Igen i s ! szabad legyen 
mindnyájokat felhínom az erdödi zsinat három-
százados emlékének tettleg örökítendésére l 

M e l e g h . 

S z e n t - l a n t . 
XlX-dik Zsoltár. 

A z egek hirdetik, 
Nyi lván je lentget ik 
Az Urnák csudái t ; 
A z é g mennyegzet i 
Szét- tündököltet i 
Kezének munkáit. 
A1 napok napoknak 
Tanulságot szólnak 
Urunk bö lc se ségérő l ; 
E g y éj más éjje lnek 
Beszél az Istennek 
Örök-dicsőségéről . 

Nincs olly fö ld 's tartomány, 
Holot t e' tudomány 
Nem szólna n é p e k n e k ; 
Mert é g harsogtat ja , 
Fö ld vis íhangoztatja 
Beszédit e z e k n e k ; 
Szózatuk átmégyen 
A* v é g t e l e n s é g e n , 
Túl járásán a' napnak, — 
H o l a' nagy mindenség* 
Határi , — a' tér 's vég , — 
Öröklétbe szakadnak. 

A z Isten t ö r v é n y e 
Boldogság ösvénye , 
Éltet sok l e l k e k e t ; 
Bizonyságtéte le 
I g a z , 's bölcseségre 
Tanít k i sdedeket ; 
Szentek mondásai, 
Parancsolatai 
Sz íveket v igaszta lnak; 
Minden ö beszédi 
Életnek igé i , 
^S elmét vi lágositoak. 

A z Isten'' fé le lme 
Hívőknek védelme, - gg 
B é k e s é g g e l k i n á l ; 
Igaz ítélete 
Mindennek fe let te , 
É s örökre megál l . 
Aranynál, ezüstnél 
Becsesb, drágakőnél 
Szokszorta kellemesebb, 

kegye lmessége 
Lelkek i d v e s s é g e , 
*S a' méznél is édesebb. 

A ' ki szolgál neked, 
Uram! tanúi tőled 
Sok jó tanulságot ; 
És azt ha megtar t ja , 
Jóra fordúl do lga , 
Mert nyer bo ldogságot , — 
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Ki tudná bíminek 
Számát e s e t i n e k , 
És ki gondolhatná m e g ? 
Én sok vétkeimet, 
Titkos bűneimet, 
Uram! nekem bocsásd m e g ! 

XXIII-ik Zsoltár. 
A z Űr Isten nekem örzö pásztorom, 
Azért semmiben meg nem fogyatkozom 
Gyönyörűség' földében engem éltet , 
Ott áldásban nagy bőségge l r é sze l t e t ; 
Ha sírok 's lelkem ingadoz hitében, 
É d e s enyhülést lelek igéjében. 

Ha az enyészet völgyében járnék is , 
N e m érne engemet bántalom még i s ; 
Mert e' hü pásztor ott lenne mellettem, 
Védő karral őrt-állana felettem; 
Hozzon bár romlást, vészt rám ellenségem, 
Jobbján megnyugszom, teljes lesz épségem. 

Asztalt ad, táplál égi kenyerével , 
Megitat a1 béke édes kelyhével ; 
Ha vállamon bűn terhei nyugvának, 
Feloldoz érdemével szent fiának ; 
Jó — ö, kegyelmét ha vészem eszembe, 
Szívem ég , köny vegyül hálaénekembe. 

B a k s a y D á n i e l . 

V e g y e s k ö z l e m é n y e k * 
Halálozás* Koltai Horváth Dániel úr, 

Györ-megye evang. esperesi felügyelőjének, *s 
ngyane* megye másod alispánjának napja leha-
nyatlott élte delén, 38 esztendős korában. Szónok-
Iának a* boldogult felett n.t. Perlaki Dávid lelkes 
esperesünk, 's a' hatalmas megvevő szónok, t. 
Karsai Sándor téti lelkész,— hallánkszónoklatot, 
az érzés idegeit, a* szív húrjait megrázkódtatót. 
— Gyászolják a' boldogultat két, még neveletlen 
árvái, kesergi a' megsebzett-szívű atya és édes 
anya, siratják testvérei, fájlalják rokoni, ismerősi, 
baráti, de különösen résztvevő kebellel gyászolja 
az elhunytat esperesi megyénk, mint szilárd j e l -
lemű erélyes kormányzóját,— Áldás hanvaira, az 
Istennek legjobb áldása! B l a j s z a J á n o s , 

segéd lelkész. 
Második gyászhír Ralatonpart-

ról . Kövágó-Eörs, nov. 5-kén, 1845. Gyüle-
kezetünket 's vele együtt egyházmegyénket ismét 
új, váratlan gyászeset^ sebzi. Ugyanis n.t. Hor-
váth Zsigmond úr az élők sorában nincs többé. 
Évnegyedig tartott lópdaganat miatt kínos nyava-
lyáskodásban végzé be munkás és becses földi 
pályáját, oct. 17-dik napján d. u. négy órakor, 
életének 64-ik, házasságának 39- ik , papi sz. h i -
vatalának 40-dik évében. A' boldogultban árva 
nyájunk közel 22 évekig volt, szép-talentomu 's 
buzgó lelkipásztorát, egyházmegyénk érdemteljes 
's erélyes-eljárású egyházi főnökét, — egyház-
kerületünk érett 's bölcs-tapintatu egyházi t. t a -
nácsnokát, az irodalmi szép pálya egy buzgó-

törekedésü, munkás férfiat vesztett. Hivatala é s 
családa körében kitünőleg jellemzék ő t : hívatal-
beli állhatatos buzgóság, pontosság, igazságérti 
férfias küzdelem, minden szépért 's jóért forró 
buzgalom, példás hitvesi hűség, forró atyai s ze re -
tet. — Szónoklottak felette oct. 19-ik napján d.u» 
két órakor , igen számos ós fényes gyászolgó 
gyülekezet jelenlétében, az ároni gyászos háznál 
t. Ács János alsó-dörgicsei; a* szónok-széken t. 
Lájpczig János kapolcsi; Kis János sz. antalfai 
lelkész és táblabíró urak; a' sírkertben 1.1 Ma-
gasy Dániel ev. lelkész ú r , kik közöl az első ve -
lősen magyarázá amaz alap-igét: „Az igaznak 
emlékezete áldott." A* második elevenen és v i -
gasztaló szavakkal rajzolá. „A" hív lelkipásztor 
jelenét és jövőjét" , Mát. 2 5 , 2 1 . jeligékből. A' 
harmadik velős és ékes szónoklattal fejtegetémeg 
azon kérdóst: „Miképen beszél az elhunyt lelki-
pásztor az ö árván maradt nyájához a ' koporsó-
ból?" A ' negyedik, a ' sírkertben a ' sírt, mint 
valódi békepartot, annyi földi viszályok után, é r -
zékenyen rajzolá; végre 1.1.László János, n . - v á -
sonyi ev. lelkész ú r , a* gyászünnepélyt áhítatos 
imával berekeszté. A* boldogultat gyászolják, bús-
özvegye t. ns n. Odor Zsófia asszony, három e l -
keseredett-szívű leányi 's vői-'s nyolcz hálás-ér-
zetü unokák, kiknek gyászukban alulirt is é rzé-
kenyen osztozván, a'boldogultnak sírkövére ezen 
szavakat vési örök-emlékül: a* hü fér jnek , av 

gyengéden-szeretö édes atyának 'snagy-atyának^ 
a' kegyesen oktató főnöknek hamvait fedje az Úr 
áldása 's a ' sz. béke. E r d ő s M á r t o n , 

kővágó-eörsi oktató. 
Halálozás és oktaté-választás* 

Miskolcz, nov. 8. 1845. Mult hó 23 -án halt meg 
ideglázban Osváth Lajos, ref. lyceumunkban a ' 
költészet f. szónoklati osztály közoktatója, élte 
28-ik 's hivatala 5-ik évében. Koporsója fölött, 
volt tanítványa Lengyel Samu, sírjánál bölcsészeti 
pályavégzett ifjú Lévay József érzékenyen szó -
nokoltak; a ' templomban pedig Vágó József köz-
oktató velős és tudományosan kidolgozott 's éke-
sen elmondott beszédet tartott azon tiszteletről, 
mellyet a' tudományok müvelése és az ifjúság ne-
velése körül lelkiösmeretesen fáradozók érde-
melnek. Az egész temetési ünnepély díszes, és a ' 
maga hivatalnokai érdemeit méltó elismeréssel 
kisérni szokott miskolczi egyház méltóságához 
illő vo l t —A'meghal t helyébe, f.h. 2 -án történt 
— mint hisszük — igen szerencsés választásnál 
fogva, jelenleg helybeli egyik segédpap 's pár év 
előtt az a.-szónoklati osztályban, mint ideiglenes 
oktató különös dicséreteket aratott Solcz Samu 
fog még e* hónap folytában állíttatni, — addig az 
üres tanszékben ideiglenes tanító müködendvén. 

P. J. 
Nyilatkozat egy Mzonyítvány-

nyal i v i s s z a é l é s r e . A' Prot. Egyh. és Isk. 
Lap idei 40-ik számában Izsák Pál részére adott 



írásomnak általa eszközlött beigtatása egy szük-
ségessé vált nyilvánításra hívott föl: Olly czéllal 
adtam vala t. i. azon írásomat, hogy ha a' meg-
előzött hírlapi köröztetés következtében még v a -
lahol feltartóztatnék, ennek előmutatásával magát 
kifejthesse, 's jobbra-térhetö útjában az ifjú ne 
gátoltassék. Nincsen ugyan azon Írásban a' ne -
vezett Izsák Pál ártatlannak nyilvánítva, de hogy 
az elébe bocsátott nagy-hangu sorokból, mellye-
ket öntudata nem dictálhatott volna, a' s.-pataki 
főiskola t. cz.igazgatóságának ebbeli eljárása mél-
tatlan váddal ne terheltessék: kötelességemnek 
tartom nyilvánítni, miszerint az e' tárgyban foly-
tatott levelezések nyomán felvilágosíttatott a z , 
hogy Izsák Pál egy nagy-körösi volt tanuló-
ifjunak iskolai bizonyítványával visszaélt 's mi-
után ezen iskolai bizonyítvány már letartóz-
tatva vala , egyéb követelésekre nézve pe -
dig lehető szembesítés, vagy illető birák elébe 
állítás végett magának az ifjúnak átküldetését a' 
S.-pataki főiskola t. cz. igazgatósága nem kívánta: 
a ' nevezett Izsák Pál csak akkor helyheztetett 
elöbbeni szabadságába. Ezen nyilvánítással, az 
én iratommali visszaélés után, tartoztam az igaz-
ságnak, a* s.-pataki főiskola t. cz. igazgatói hi-
vatalának és magamnak is. Kolozsvártt, nov. 5. 
1845 . S a l a m o n J ó z s e f , 

a' kolozsvári ref. főisk. rectora. 
Második és utolsó felvilágosítás 

ügyemben . E ' Lapok f. évi 31-dik számában 
közlött fölvilágosításom előidézte Némethy Pál 
urnák, a' hegyaljai ev. esperesség idei gyűlése 
jegyzőkönyvéből ellenem a' nyíregyházi ekklézsia 
volt rendes segédlelkésze ellen, onnan eltávozá-
som után , koholt vádját , t. i. hogy én valami 
„nemzetellenies viseletem miatt nyíregyházát el-
hagyni kényteleníttettem" e1 lapok 35-dik szá-
mában. A ' nemes egyháznak e* váratlan 's érde-
metlen megtiszteltetését alázatosan megköszönni 
sietvén: következő válaszom szíves elfogadásaért 
esedezem: 

„Tiszteletes, tudós Homolya István urat, ki a* 
nyíregyházi ev. ág. szentegyháznál segédpapi hi-
vatalát kilencz hónapig híven és közmegelége-
désre viselte, de testi, főleg mellbeli gyenge al-
kotása miatt ezen hivataláról leköszönt, 's jóllehet 
a ' fentisztelt egyház öt továbbra is szívesen meg-
tartotta volna, illően búcsút vett, ezennel minde-
neknek, kik további szerencséjét némikép elő-
mozdíthatják, jó lelkiösmerettel ajánlja. Költ Nyír-
egyházán, dec. 26-kán 1844-ben. Az ekklézsia 
nevében Kralovanszky András s. k. egyházi fe l -
ügyelő; Farbaky Dániels.k., Miklósfy Sámuel s.k. 
lelkészek, (p.h.) 

Hogy ezen másolat az eredeti bizonyítvány-
nyal mindenben megegyez, bizonyítom Petrová-
czon, 9-dik oct. 1845. 

f p b l S t e h l o J á n o s , 
bács-szerémi ev. ág. esperes. 

Ebből, kiki láthatja mennyire igazak az e l le-
nem fölhordott 's talán még fölhordandó n.-rőczei 
vádak is. A'többire nézve elöbbeni fölvilágosítá-
somhoz kiegészítésül még azt teszem hozzá, 
hogy én bizony Némethy urnák még annyi fölki-
áltó 's kérdőjelei ellenére is, az illető egyház ' s 
iskolai elöljárósága által megbüntettettem, 's ns 
Gömör megye által ki nem hallgatattam; de ha N. 
úr még is kívánja harmadik megbüntetésemet is, 
's az illető bíráknak egy mendemondáért engemet 
harmadszor megfenyíttetni kedvök lesz, ám l e -
gyen ! Omne trinum perfectum. 

H o m o l a I s t v á n , 
petrováczi segédlelkész. 

Figyelmeztetés szükséges véde-
k e z é s r e . A ' borsod-megyei reform, lelkészek 
nagy részéről olly hír szállong vidékünkön, mi -
szerint ők, saját meggyőződésűk ellenére, közelebb 
gondnok-választó szavazataikat tiz pengő forint-
ért vagy egy tajték-pipáért egyénenként adták el , 
— 's ez által a' megvetésre legméltóbb cortes-
kedés aljas eszközeiül lelketlen gépekként enge -
dék magukat, evangyéliomi vallásuk gyalázatára, 
használtatni. 

Mivel pedig e', hihetőleg csak gyanúsításból 
született, hír hallásakor egy fényes-tekintélyű 
capacitás, az egész reform, lelkészi és nem l e l -
készi tagokból alakult, közönségre vonatkozólag 
oda nyilatkozni több okok elösorolásávai mél-
tóztatott , mik szerint „mi reformátusok magunk 
vagyunk okai, hogy lelkészeink a' hon színe előtt 
csekély tekintetben állanak, 's egész reform, k ö -
zönségünkre boldogabb jövő nem igen derülhet": 
— arczpiritó szégyen érzetével van ugyan okunk, 
megvallhatjuk, elismerni megvettetésünknek m a -
gunkban is rejlő kátfejét egy oldalról: de a z t , 
hogy a1 borsod-megyei reform, lelkészeknek ön-
főnökük választásában megeshetett korteskedésök 
szégyene, mindnyájunk arczát bélyegezze 's az 
egész magyarhoni református közönség jobb jö-
vőjére anathemát hozzon: ezt szív-fájdalom né l -
kül hallani alig lehetséges, — kivált ha ide g o n -
doltatik borsodi lelkésztársaink szilárd jelleme, 
kikről én legalább fel nem tehetem, hogy szava-
zatot pénzért, vagy pipáért adtak volna. Mivel 
azonban senki közölünk ugy nem bántatik, hogy 
én nem hántatnám: egész tisztelettel kérem föl 
a' borsod-megyei református tiszteletes lelkész-
rendet, ön-és öszves mindnyájunk becsülete iránti 
érzetből, a' tiz pengős vagy tajték-pipás kortes-
kedés hírének az igazság leleplezett arczulatát 
olly fénynyel méltassék ellenébe fordítni, mitől 
az irigy gyanúsítás szemei sötét éjbe vonuljanak. 

Szinte botrányos, mit a' tatai egyházmegyé-
ben megtörténtnek mondanak, hogy t.i. ott a' l e -
endett egyházi főnök maga is korteskedett ö n -
maga mellett, egyházmegyei szőnyegre került 
levelében nyilván kölcsönös szolgálatot Ígérvén 



a' reá szavazandónak, 's még is ezen kézzel-
fogható simonia a' fölebb-viteli széken, méltó 
büntetés helyett, megtiszteltetést nyert. Hát az 
igaz-e, hogy e' megye olly jegyzőt tisztel, ki 
ugyanazon tárgyban más jegyzökönyvet nyújt 
be a' kerületnek, mást ismét az egyházmegyének? 
— Kérünk fölvilágosítást vagy czáfolatot! 

Ugyancsak vádoltatnak a* csongrád-megyei 
református lelkészek is azzal, miként ök politiku-
mokba avatkozván, párt-felekezetessógi jellemö-
ket a' megye életében is béke-zavarólag tanúsít-
ják. — í m e , uraim! három megye keblében élö 
lelkész-társaink gyanusíttatnak! 

Öszves mindnyájunknak, református lelkész-
társaim ! nézetem szerint innen is az a' tanács 
ajánlkozik: Legyünk hív őrei Jézusunk nem földi 
országának, gyógyítgassuk a' belső sebeket taní-
tás és példaadás által: de világi dolgokba, politiku-
mokba, korteskedésbe, szavazat-vásárlásba sem-
mikép ne avatkozzunk! Sz. M. 

Pálinkakór és puseyismus Pá-
d á r b a n . Gömör megyében van a' már meg-
nevezett evang. község, melly, nem tudom, mi 
oka lehet annak, olly nyomorult állapotban talál-
tatik anyagi és szellemi tekintetre nézve, hogy 
síróba indúl minden igazi protestáns szíve, ki azt 
ismeri. — Pénztára van ugyan , jövedelmét 
nagynak mondhatni. Két fiók-egyház tartozik 
hozzá, és még is üres a* ládája. Esztendőre pap-
lakot akarnak építeni, mert már a ' réginek falai 
dülö-félben vannak; pedig papjok fiatal, nőtelen 
ember, és ma-holnap a' fiatal papné lakodalmát 
is szeretnék megülni; de hol vesznek hát pénzt, 
melly nervus rerum gerendarum. Sokan már 
most, post festa csóválják fejeiket és elismerik, 
hogy bizony roszul gazdálkodtak, hogy bizony a' 
gyakori conventek tartása (intelligenti pauca) 
nem jó; mert hiszen a' sok mende-mondaféle v i -
tatkozás után, torkuk csak viszketegséget ka-
pott, és „ j a j " volt akkor a' község pénztárának! 
Undok pálinka-ivás, melly még a' szentséghez is 
mer nyúlni! — Úgyde még többet is mondok. — 
E' nyáron csaknem elborzadék, midőn e' község-
hez, vándor-botomra támaszkodva, sietve közeie-
dém; mert egy igen erös villanyos felhő nyoma-
kodott utánam, — és íme megkondulnak a1 ha-
rangok, és harsogtak minduntalan, noha mindenki 
láthatta, hogy ez bizony mitsem használ *, mert 
az árviz rongálja és pusztítja ugy is a' határt. — 
Oh! uram Istenem! könyörülj e' szegény babo-
nás , anyai és szellemi tekintetben szánakozásra 
méltó embertársainkon!! ! H. J. 

Divatkáplán proelamatiója hal-
g á t é i h o z . Addig is, míg a1 divatkáplánt egész 
életnagyságban festve, a* t. cz. közönség előtt ki-
állítni kedvem és időm leend: szabadjon föllépnem 
e* töredékecskével. 

Az öreg pap ügyében egyháíítiegyéileg neve-
zett küldöttség a1 hely színére megérkezék. Pap-
választásról szó sem vala 's nem is lehete; mert 
az öreg pap ügye eldöntetlen állván, arra szükség 
nem volt, 's ha lett volna is, abba e ' küldöttség 
csak körén kívül csapongva avatkozhatott volna. 
De a' divatkáplán ezzel mit sem gondol. A' kül-
döttséggel akarja hallatni a'nép szavát, mint Isten 
szavát, melly égre új papért kiált diadalmasan ós 
ellenállhatlanul. Azért is e' proclamatiót intézi 
híveihez, házról házra küldözvén azt hájascsiz-
más 's szűrös mercuriusától: 

Kedves hallgatóim! Nagytiszteletü N. N. 
urnák akaratára ezennel tisztelettel hívom meg 
pénteken reggelre a1 papházhoz mindazokat, kik 
papot választani kívánnak. Már hogy kire adják 
a' szavazatot, az kinekkinek lelkétől függ. Mint 
már nyilvánítottam, ha a' közbizodalom szózata 
— melly Isten szava — engem é r : csak azon 
esetben fogadom el hálás köszönettel, ha velem 
lakni megengedik az ártatlan 's elnyomorodott 27 
éves hív szolgát, tiszt. N. N. ural, és ha ebben 
megnyugosznak, azonnal áment mond a' nagy-
tiszteletü deputatio arra nézve, hogy helybeli pap 
legyek, ellenkező esetben pedig az öreg tisztele-
testöl és az én kedves hallgatóimtól, rövid időn 
végbúcsut intve, Isten áldását reájok kérve t á -
voznom kell oda, hol sorsom intő csillaga feltü-
nend. Vagyok 1845. januar 30. Kedves hallga-
tóimnak boldogságukat munkáló Jézus szegény 
szolgája N. N. 

És a* nép másnap nagy számmal egybegyüle 
a' paplak udvarán. És nem választá papjául a ' 
divatkáplánt. Közli Szenczi F ö r d ö s L a j o s . 

Jegyzet , a ' heves-nagykunsági 
k ö z l e m é n y r e . E ' lapok 22-dik számában a' 
most czímzett egyházmegye gyűléséről e* szavak 
olvashatók: „Utasításul adatván kérésére ( t . i. 
a1 tiszaföldvári egyháznak), hogy jelenlegi nyug-
talan káplána helyébe, f. e. april 2 4 - r e , tetszése 
szerinti ideiglenes lelkészt válaszszon." E 'köz le -
mény hü lehet; csak az megjegyzendő: hogy a* 
t. földvári egyház viszályainak a' kápláni machi-
natio (hogy t. i. rendesnek megmaradhasson; mi 
illy nagyobbszerü jövedelmű állomáson leghama-
rább czéloztatik) levén gyökoka: leginkább ö n -
kényt és soha senki által kétségbe sem vonható 
szabadságánál 's jogánál fogva, de a1 tisztelt e s -
peres úr tanácsára is az említett kellemetlen oldal 
mélyebb megfontolásánál az ideiglenes lelkész-
tartásról lemondván (mi egyébiránt esp. úr, vagy 
más által a' közgyűlésnek tudomás végett b e -
jelentendő lészen), superintendens ö nagyságának 
és az illető esperes urnák consensusok mellett 
— miután az egyház által nyugdíjazott lelkész el 
is költözött — r endes lelkésznek olly egyént 
hívott 's igtatott be, ki hét év óta rendes lelkész. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI Í S ISKOLAI LAP. 
48 . s z á m . Negyedik évi folyamat. Nov. 30 . 1845. 

Der Glaube ao eine Zukunft der Kirche stel lt sich zunáchst in Bezúg auf die Spaltung der Kirche dar als Glaube 
an ihre einstmalige Versőhnung, welche hinsichtlich der reformirten und lutherischen Kirche bereits a n g e -
brochen ist dnrch Zurückführung auf ihr gemeinsames Wesen in der Wissenschaft , wie in den Gefühlen der 
Gemeinde. H a s e. 

TARTALOM: Unio. N a g y J á n o s . — Vallási szertartások, be-
tegek látogatása 's temetkezés, székes papok és diákonok. 
S z e n t m i k l ó s i . — 0 k i r a t - t á r c z a : Szánthay Mihály 
superintendens levele gróf Bethlen István főispánhoz, a' pu-
ritanus Tholnay ügyében. Közli K i s s Á r o n. — Belföldi 
vegyes közlemények. — 

U II I o. #) 
Minél nagyszerűbb 's áldásteljesebb valamelly 

eszme: annál nagyobb figyelmet érdemel 's több 
lelkesedést azok részéről, kik több- vagy kevésbbé 
munkásokul hívatvák, az eszmét valósítani. Ki ta -
gadhatná , hogy a' protestáns uniónak nálunk is 
üjra felköltött eszméje olly magvakat rejt kebe-
lében, mellyeknek kikelése 's felvirágzása egy -
házat 's hont egyiránt boldogító gyümölcsöket 
hozand? 'S hogy ez eszme nem időelötti, söt a' 
teljes időnek eljöttekor pendült újra meg, bizo-
nyítja egyéb fontos körülményeken kivül az, hogy 
egyszerre átrezgé ez a ' két felekezet szívhúrját, 
's egyetemes részvétet 's közohajtást költe fel 
maga iránt; mi ismét arra mutat, hogy sokkal 
termékenyebb ma már a'föld, mint hajdan, melly-
be ez áldásdús mag vetteték, 's több a' jóakarat, 
melly azt érettségre segítse. Ez okból nem lehet 
eléggé méltánylani azon számos lelkes nyilatko-
zatokat, mellyek e* tárgyban keletkeztek, — mert 
ez részvétre mutat, a' részvét pedig lelkesedést 
szül, 's a' lelkesedés sikert arat. 

Az ügy szentsége kívánván, hogy minden jó-
akaratú protestáns segítse elő, idő 's körülmény 
szerint, istenadta erejével ez üdvös eszmét: lete-
szem én is e' lapokba meggyőződésemet 's egyéni 
véleményemet nem maga az eszme, de annak ki-
vitele iránt. Mert az eszme sokkal érettebb már 
ma, mint valaha, 's jótékonysága iránt fogéko-
nyabbak a* fők és keblek, mint hogy ennek kivi-
lágítása fölött szót kellene váltani; s ha találkoz-
nék még h e l y , hol az áldott mag útfélre, vagy 
kősziklára esett: az, boldog hitem szerint, olly 
kevés , hogy figyelmet alig érdemel: de annál 
több a'tövis,az akadály a" kivitelben, 's a1 discus-

* ) Régen beküldetett értekezés . S s e r k . 

siónak már e* téren kell forogni, hogy rá-igazod-
junk az útra, melly czélunkhoz elvezet, vagy l eg-
alább felvergödhessünk a' Nebó hegyére, melly-
ről megláthassuk a' boldog Kanahánt. 

E' tekintetben két egyéni terv voná magára 
a' közfigyelmet 's ebben az enyémet is ; minde-
niknek szerzője az uniónak leghűbb barátja, — 
egyik F. A , *) a' másik Székács, — mindkettő 
avatott munkás 's különösen e' tárgyban némi t e -
kintélylyel birók: engedjenek meg mindazáltal 
a1 jeles férfiak, ha protestáns szabadságomnál 
fogva, terveik fölött egy kissé elmélkedvén, ebből 
szerzett meggyőződésemet az unio kivitele iránt 
én is nyilvánítom; mert azt hiszem, hogy illy é r -
tesülés által juthatunk el oda, hogy egymást meg-
értsük 's az ide-oda-kapkodás helyett, rendsze-
resen foghatunk minél-elébb tervezett egyházi 
regeneratiónkhoz. 

F. A. úr legelőször is a' polgári egyesítést 
téli diplomatice kieszközlendönek, melly szerint 
egy közös nevezet a' két felekezetet a' magyar iro-
dalomban egy testületnek mutassa. Ez igen üdvös 
nézet — melly a 'maga kellő helyén elmúlhatatlan 
— csekély magam szerint még most nem több, 
mint „filius ante patrem"; mert bár mint óhajtóm 
is, hogy a' jóban és roszban mindig egyformán 
osztozott testvérek egy néven neveztessenek: de 
míg csak szó van és hang, míg beszélünk, de 
egymásnak hátat fordítva , vagy, mint Székács, 
fájdalom! olly helyesen, mint igazán mondja: „míg 
bár elvben olly közel, az életben még is olly t á -
vol állunk egymáshoz", vagy együgyű hangon 
szólva, míg gyermek nincs — sikertelen minden 
név összehalmozása. Tény, uraira! tény és való-
ságos ezt azután ünnepélyesen kereszteljük meg; 
— legyen az unio magas eszméjének nomene, de 
legyen omene is. 

Erre nézve az általam nagyon tisztelt F. A. 
feltételes uniót ajánl, 's mint mondja, a'juliusi v á -
lasztmány is e' mellett nyilatkozott. Millyen lehet 
a1 tisztelt választmány feltételes uniói nézete, azt 

* ) Hogy F. A. nem Fáy András űr nevét jegyzi , ez iránt 
A maga nyilatkozott e' lapokban. S z e r k . 



még nem tudom: de t. F. úréban nem osztozha-
tom; 's bármint kárhoztasson i s , Isten látja lel-
kem ! olly tiszta szándokkal, mint a ' minőt az ügy 
szentsége igényel, a ' föltétlen unió barátja v a -
gyok. De értsük meg egymást, 's talán magánál 
a* czélnál — mint terve bővebb motiválásából mél-
tán remélhetem — találkozandunk. 

Én hát föltétlen uniót akarok, melly valóság 
legyen 's áldást teremjen: de ez nem azt teszi, 
mintha egy tollvonással tüstént eszközölni akar-
nám azt ; mert igen jól értem, mi a* Katholikon-
ban irva van: „soll der Kampf der Meinungen 
ganz aufhören, und in einem Glauben an die e in-
fache Lehre Jesu sich verlieren: musz vorerst die 
hőchste Aufklárung allgemein werden," 's csak 
a1 balga nem tudja, hogy a* szellemvilágban nem 
vágni, mint a' macedóniai hős,— de oldani, fejteni 
kell a* csomót, a* lélek tökéletesedhetése örök-tör-
vénye szerint , — a* gondolkozni szerető pedig 
fölfogja, miért bujdosott Izráel népe a' pusztában 
negyven év ig , míg Kanahánban letelepedhetett 
boldogul. 

Mi hát czélunk az unióban ? Hitem szerint az, 
hogy ledüljenek a' közfalak, mellyek a* két test-
vérfelekezetet eddig ö n - *s a' haza nagy kárával 
egymástól elválasztják, *s evangyéliomi szellemet 
's életet önteni az egészbe, melly lelkesítse egye-
sülni a1 közös boldogság felvirágoztatására. 'S mik 
a ' közfalak ? Kormányzat, dogmák, liturgiák. Ha 
már ezeknek a' feltételes unió szerint fen kell 
állniok: bizony nem lesz több az unió magasztos 
eszméje valóságban, mint az olaj-víz vegyíték, 
mellyek egyek nem lesznek soha örökké, — minden 
esetre pedig kevesebb lesz, mint a ' porosz 's ba-
jor, rajnai protestánsok egyesülete, hol a' felszí-
nes , evangyéliom-szerütlen assimilatiók mellett 
máig is lényeges cC különbség a' két egyház, kö-
zött. Kimondani a' nagyjelentésü ,,egyesüljünk" 
szót, *s azt bármi szép hangon variálni, azonban 
tettleg elö nem lépni, vagy legfölebb minden előz-
mény nélkül hamarjában egy consistoriumot állí-
tani föl: szerintem, szintúgy nem tesz csudát, mint 
egy választmányi ülés varázscsapása uniót nem 
csinálhat. 'S ha kormányzatot 'stb. épen *s bán-
tatlanul hagyunk: ugy az unio-körülti minden 
egyéb aprólékos intézkedéseink által csak hasz-
talan fogyasztjuk erőnket , vagy, mint szokták 
mondani, rostával merjük a' vizet, vagy legjobb 
esetben is csak annyit nyerhetünk, hogy az unió-
nak némi kis gyümölcsét legalább is az ötödik 
nemzedék fogja szedhetni. 

Ila azért a ' boldogító czélt, melly után so-
várog lelkünk el akarjuk érni: ne legyünk félénkek 
ez ügy körül, de fogjunk munkához. Ki van mu-
tatva az út a' derék Székács által, melly legrövi-
debb és leg-czélra-vezetöbb, kimérve a' fejlesz-
tés stadiumai, mellyeken sikerrel haladhalni; 's 
az ö terve az, melly — mivel a* dolog természe-
téből van merítve, ' s valódi sikert akar —• meg-

győződésem szerint, minden jóakaratú protestánst 
kielégíthet. 'S minél többet elmélkedem e' te rv 
fölött: annál tisztábban áll előttem, hogy ö fel ta-
lálta a1 nagy eszme fonalát, melly, csak erős a k a -
ratunk legyen, óhajtóit czélunkra bizton el vezet. 
Mert mi természetesebb, mint hogy a' fejlesztés 
egyenkéntiségen — kormányzaton kezdődjék, ' s 
itt megérvén az ü g y , a' részletességre, az egész 
intelligentiára terjeszkedjék ki, 's így az iskolák-
ból folyjon azután a ' nép életébe 's mindenessé 
legyen. És e' stádiumok bizony nem olly nehe-
zek, hogy a* feltételes unió baráti tölök vissza-
ijedjenek : azonban legbizonyosabban megtermik 
minden erötetés nélkül a' kívánt gyümölcsöt. 

Első stádium hát a' kormányzat, ezt kell min-
denek előtt kifejtenünk, átalakítanunk; mert e* 
nélkül sem egy- , sem másképen nem lehet e g y e -
sülés. Mert hogy férnének össze egyfelől con -
sistorialis, másfelől az annyira-mennyire presby-
terialis emberek csak első komolyabb összejöve-
telkor is? Fejtsék ki hát ág. ev. testvéreink t isz-
tán a1 presbyterialis képviseletet, mi pedig híven 
követvén őket, hagyjuk el consistorialis rendsze-
rünket, 's öltözzük fel a'presbyteri rendszer e g y -
szer ü tisztes ruháit, — vegyük ki magunkat azon 
abnormis állásból, mellyben most vergődünk 's 
ekkor aztán a'kormányzatban fogjunk kezet. Azok 
az evangyéliomi útról, mellybe beleigazodtak már, 
vissza nem térhetnek, visszatérniök nem szabad: 
nekünk kell hát utánok mennünk, 's kell hogy 
menjünk 5 mert az idő 's önérdekünk int, hogy 
fogjuk fel mihamarább evangyéliomi állásunkat, 
's tanuljuk tisztelni a' collegialis jogokat; 's hogy 
ez nem nehéz, csak akarjunk , mutatja a' barsi 
vélemény, 's emlékezzünk Vértesaljára is. És ha 
ez meglesz, le van téve az egyesülés basisa, 
melly — ha meggondoljuk az így kivívott egyenlő 
egyházi jogokat, mindenütt egy forma rendszert, 's 
az ezeken alapuló egyesült kormányzat hatályos 
müködhetését — elég széles arra, hogy rajta az 
unió roppant épülete lassan-lassan felépüljön. A ' 
tartalék-gondolatok, mellyek itt a' feltételes unió 
baráti előtt rémképül tűnnek fe l , mint a' saját-
sági jog megsértéséből, az alapítványok- 's vég-
rendeletekből 'sa't. származható súrlódások ez 
uton leghamarább meghiúsulnának, vagy tán föl 
sem támadnának. Mert hiszen mindenik feleke-
zetnél vannak most is illyféle alapítványok, mégis 
minden lárma nélkül kezeltetnek; a' nem feltéte-
lekhez kötött jótétemények pedig így csakugyan 
közös áldásul osztathatnának ki. 

Az így egyesült kormányzatnak áldásteljes 
működése alatt okvetlen bekövetkeznék a' má-
sodik stádium, vagy az ügynek iskolákbani ér le-
lése. És itt kell már az idő és tudomány, jelesül 
a' tartalmas rationalismus erős kezei által, pedig 
először is a' főiskolákban — hol lelkészek és ta -
nítók képeztetnek, lefoszlani azon véleményron-
gyoknak, mellyeket érdek, ingerültség, szenve-



dély a' hittanra aggatott,—'s megerősödni az evan-
gyéliomi szellemnek, 's különösen mivel az isko-
lák az egyesülés esetében sem vesztik el egyha-
mar a1 separatismus szagát — miből iskoláink 
most is alig tudnak kitisztulni — :a* pesti tervezett 
főiskola hivatása leend e* részben legtöbbet esz-
közleni ; melly gondolat publicitásaért Sükösdnek 
ezennel szíves köszönetem nyújtom cserébe. Ki 
kell tisztulni e' mühelyekban a' dogmáknak — ha 
ugy tetszik yvwöLqxiük 's pedig gondolkozás-sza-
badság és tudomány tüzpróbája alatt azon sala-
kokból, mellyek azokat alanyiságukból objectivi-
tásra emelték, és mindinkább fejleni a' sr«me fe -
lé; vagy más szókkal, az evangyéliom boldogító 
szelleme által megszentelni a' nélkül, hogy a' 
protestantismus védbástyáján — a' lelki-szabad-
ságon — legkisebb csorba üttetnék, — söt ez által 
szilárdűl meg. A' dogmák, mellyek most a' két 
felelekezet közt közfalként állanak — ne zavarjuk 
a' dolgot — nem egyéni, de objectivisált hitfeleke-
zeti vélemény; 's ez a 'dolog bibéje! de azért 
ez ne rettentsen, mert, hála az égnek! a' szaba-
don vizsgálódó egyéniségek véleménye előtt te-
kintélyökben ezek már eddig is jól alább-csök-
kentek, 's a' hittani haladó szellem e' vélemény-
homoktorlásokat, az idő segedelmével, el fogja 
egyenlíteni. 

Es így elkészülvén az ügy az értelmiség kö-
rében, beállana a' harmadik stádium, vagy ennek 
a' nép életébe vitele 's mindenessé-tétele, mi külö-
nösen az alsóbb 's falusi iskolák, lelkészek templomi 
tanításaik, kölcsönös értesítés, és a* már eddig ki-
fejtett szellemben készült vallásos könyvek által 
legjobb sikerrel történnék. Mert itt nagyon igaza 
van F. A. urnák, hogy kivált hittan dolgában, önkényt 
minden ellen mondás nélkül engedi magát ai' nép 
vezéreltetni, 's méltányos követelés, hogy á rend, 
melly afelekezetiség szerzője vala, legyen annak 
megszűntetője is. Itt használandó volna többnyire 
mindaz, mit F.A. e' lapok 1843-ik évi 575 — 576 
hasábjain a'rituálék sorozatában ide illőt javall: de 
arra csakugyan nem tanítanám a' népet, miként a' 
keresztyének 3 századon által templom nélkül is 
fen tudták tartanikereszténységöket; mert ha mind-
járt általánosságban igaz is , 's az értelmiségnek 
méltó tudomány: de népnek nem jó eledel, 's csak 
a' keresztyénség borús idejére mutat. Nekik 
templom volt a' hely, hol Istentj imádni összegyűl-
hettek, 's hitünk szerzője Jézus is szerette a' 
templomot. 

Ha már e ' harmadik stádiumnál mindaz meg-
tétetik, a' mi czélszerü, *s a ' vallástanítók józanul 
tanulván, a' népet is józanul fogják tanítani: lesz 
unió kormányzatban, dogmákban, liturgiákban. 
Ezzel pedig nem azt állítom, mintha legkisebb 
részletességekben is egyesülnénk; mert hiszen 
tudjuk , hogy az egy rózsának levelei sem 
egyformák: de azért egy száron, egy kehely-
ben díszlenek, egy szín ömlik el rajtuk bájló 

kellemül, *s mindennek egyformán kedvesen illa-
tozik ; nem azt állítom, mintha hajszálnyira sem 
lehetne kormányzatban 's liturgiálékban külön-
böznünk ; mert hiszen ez a' protestantismussal 
össze nem férő gépezet volna, mit önkény szerint 
lehetne dróttal rángatni,— mit az egyforma-elvü 
felekezetben most is megczáfol az élet: de az alap 
csakugyan egy lenne, egynek kellene lennie; 
kormányzatban a' presbyterialis képviselet, l i tur-
gialókban közös-elvű agendák, vallásos könyvek, 
dogmákra nézve egy, a' második stadiumban k i -
fejlett elvekre alapítandó, közzsinatilag megálla-. 
pított 's törvényesen is megerősítendő közös 
symbolikus könyv; mit bizony, ha rajtam állna, 
legutoljára hagynék. 

Ez saját meggyőződésem az unió nagyszerű 
munkája kivitele iránt, 's bár — mint láthatni 
— föltétlen uniót akarok: a' kijelölt stádiumok 
végén lelkem előtt lebeg az ígéret földe, de 
mellynek kies vidékén ha testi szemeimet nem 
gyönyörködtethetem i s : de jól-esik hitemmel 
éldelni az örömet, melly a' maradékot boldogí-
tandja. F. A., a' magyar protestantismus sokér-
demü bajnoka, különösen az unió egyik derék 
hőse, ámbár tervezetében némi félénkséggel lát-
szik nyúlni a' munkához 's ezért magát előlege-
sen feltételes unió barátjának vallja: de részletes 
fejtegetése után lelkemből meg vagyok győződve, 
miként in ultima analysi ö is feltétlen uniót, azaz, 
teljes-áldásu sikert akar ; különben nem kívánná 
ez ügynek minden oldalróli fejlesztését 's elébb-
segélését, 's így a' czélnál minden esetre találko-
zunk, adja Isten minélelébb! 

Mivel pedig a' czél, hová törekszünk, egy-
kissé messzebb van, mint hogy azt mav. holnap 
beérhetnök: induljunk el hát minél-elébb's a'költő 
szerint, csak tegyünk már valamit; mert az felénk 
nem jő, de nekünk kell ahoz minél inkább közelí-
teni. Jelesül, mi helv. hitvallásuak leginkább lép-
jünk a' presbyterialis képviseleti rendszerbe, míg 
azt testvérinkkel együtt tisztán kifejthetnök; mert 
hiszen egyik oka — véleményem szerint — a* 
conferentia vagy, ha ugy tetszik, gen. conventtöli 
idegenkedésünknek, féltékenységünknek s annak 
hatástalanságának az, hogy — valljuk meg igazán 
— az nem képviselőnk. Hála Istennek! e' munka 
nem olly nehéz, mint gondolnók,— egy közgyűlési 
lelkesedés és szilárd akarat gyümölcse. Ha csak 
ennyi történik is meg egy-elöre a' helv. hitval-
lású kerületekben: akkor már felállíthatjuk bizton, 
de állítsuk is fel mindjárt az F . A. és legközelebb 
szinte Székács uu. által tervezett főkormányszéki 
tanácsot — ha ugy tetszik — consistoriumot; bízzuk 
rá a' két egyház közös dolgait, az unió szent ügye 
előkészítését, — ruházzuk fel tekintélylyel, és e ' 
positivumot, mint az elmondott tekintetekben a' 
két testvéregyház egyesült képviselő-testületét, 
kereszteljük meg diplomatikai uton protestáns 
névvel 's meg lesz kezdve az unió, melly a* leirt 



stádiumokon mindinkább kifejtve, megtermi a'haza 
javára a' közös egyház nemes törekedéseinek 
óhajtott gyümölcsét — a* boldogságot. 

N a g y J á n o s , n.-sallói ref. lelkész. 

Vallási szertartások, betegek láto-
gatása 's temetkezés, székes papok 

és diakonok. *) 
(Észrevétel a' „Kéretlen válaszra.") 

2) Vallási szertartások. Ezekre nézve a' 
„Kéretlen válasz" a' két Magyarhon minden szeg-
letében egyformaságot kiván; egyformaságot a' 
communio-, keresztelés-, esketés-, gyermekek 
confírmatiéjakor mondandó beszédekben, egyfor-
maságot a* köz- 's ünnepnapi imádságok- 's kö-
nyörgésekben; és hogy ezen egyformaság eléres-
sék, az ott leirt-módon készítendő beszédeket 's 
könyörgéseket zsinatilag megerősíttetni 's symbo-
likus könyvünkbe iktatni javalja. — Teljesen meg 
vagyok győződve annak igazságáról, mit Bret-
schneider Clementinejében mond, miszerint t. i. 
valamelly hitfelekezet nem egyedül a* dogmák 
vagy hittanok közössége, hanem sokkal inkább a" 
cultus, a' szertartások egyformasága által köttetik 
's tartatik össze. De mit ö a' hitbeli közösségről 
állít, hogy t. i. arra csak néhány egyszerű főbb 
igazságok kívántatnak, nem pedig egész tömeg 
hittanok subtilis meghatározása : épen azt hiszem 
én a' cultusról is. Ugyanis a' cultus, a* szertartá-
sok felekezetünket összekötő egyformaságára 
nézve elégnek tartom, hogy templomaink egy-
szerük, minden kép 's festményi díszítések nélkül; 
hogy isteni-tiszteletünk éneklés, imádság, egyházi 
beszédek tartásában áll; hogy két sakramento-
mokat tartunk, 's a' keresztséget tiszta vízből, az 
urvacsoráját közönséges kenyérből és elegyítet-
len borból szolgáltatjuk k i ; hogy Atyának, Fiú-
nak, sz. Léleknek nevében keresztelünk; 's úr-
vacsorájával való élésünknek a' közös vallástételt 
— mire azonban az apostoli hit formáját az ismere-
tes három kanonikus kérdéseknél én is czélsze-
rübbnek tartom — 's egyszersmind az úrvacsorája 
szereztetése igéit 1. Korint. 11. szerint elébe bo-
csátjuk ; hogy halottainkat egyszerűen éneklés-, 
imádság- 's — legalább még most — predikátzió-
val temetjük. A* mi ezen túl van, mint a* felebb 
elősorolt agendák, beszédek 's imádságok megha-
tározása 's kiszabása, mindaz — véleményem 
szerint — ártalmas 's a" protestantismus lelkét e l -
ölő túlság. Hogy ezen agendákban, beszédekben 's 
imádságokban nálunk különbözések, vagy , ha 
ugy tetszik, tarkabarkaságok vannak: arról azt 
mondom é n , mit e' Lapok egyik érdemes szer-
kesztője a' némethoni szakadásokról mondott, hogy 
t. i. az nem baj, hanem inkább a' protestáns e lv-

*) Folytatáia a' f. évi 5-dik sz. lapban megkezdett é r t e -
kezésnek. 

S z e r b . 

nek életjelensége; 's hogy e* részben néhol he ly -
telenségek , söt visszaélések történnek: vájjon 
ezek megérdemlik-e, hogy lemondva protestáns 
elvünkről, emberi tekintély igája alá görnyed-
jünk ? És mit nyernénk ezen kiszabott agendák- ' s 
beszédekkel? Azt, a' mit nyert a' keresztyén v i -
lág , midőn N.-Károly császár, szinte hasonló 
czélból, a' római egyház rítusát nyugoton közön-
ségesen bevéteté; azt, hogy elvágnék magunk 
előtt a' haladás, a ' tökéletesbülés útát. Mert vájjon 
„nem lennének-e ezek olly párna, mellyen nyug -
tatva fejét a' lelkész, ne találja kényszerítő szük-
ségnek a' szorgalmas elmélkedést?" Annyival 
inkább, mivel ezek symbolikus könyvünkbe felvé-
tetvén, symbolikus érvényüekké tétetvén , fölök 
á* legjobb capacitdsoknak is eltérniök szabad nem 
leendne; *s ha ki eltérne, azt kárhoztatás, ana -
thema sújtaná. Látta az innen keletkező bajt maga 
a ' „Kéretlen válasz" érdemes írója is, *s orvos-
lásul a' többször említett agendák 'stb. ötven vagy 
több év múlva zsinatilag átnézését 's a9 fejlődő 
kor-9s értelmességhez képest kijavítását, mint ön-
kényt értetendőt, felteszi. Azonban mellőzve azt, 
hogy — ha a* legjobb capacitások is önkészítette 
beszédeiket 's imádságaikat sem maguk, sem má-
sok nem használhatván, az e'részben tökéletesbü-
lésre nemcsak semmi ösztön által nem indíttatnak, 
hanem attól szinte el is tiltatnak; 's ha ekkép 
legjelesb-tehetségü egyházi férfiaink is azon 5 0 
's több év alatt e' tekintetben szinte minden nyom 
nélkül tűnnek e l : nem láthatom által, mikép f e j -
lődhessék nálunk az agendákra 's más egyházi 
beszédekre nézve az értelmesség, mikép 's mikor 
állhasson elö az a' fejlödöttebb kor — ezt, mon-
dom, mellőzve, csak a" tapasztalásra hivatkozom. 
Mennyi ideje már, hogy a ' symbolikus könyvvé 
kanonisált „heidelbergai káténak" homályossá-
gát, értetlenségét 's más hibáit átláttuk, és még is 
képesek voltunk-e azt mindé' mai napig nem 
mondom templomainkból, de csak iskoláinkból is 
kiküszöbölni ? Az Istenért 1 elég sokáig aludtunk 
már, most tehát, midőn ébredni kezdünk, ne r in -
gassuk új álomra, 's midőn épen Németalföldet a ' 
perikopák nyűgéből szabadulni olvassuk, mi ne 
tegyük, ne kényszerítsük önkényt nyűgbe ma-
gunkat. Ha csakugyan tennünk kell valamit az 
agendák 's más egyházi beszédek dolgában — ' s 
hogy kell, azt teljes meggyőződésből állítom: 
pártoljuk inkább a' Jeszenszky úr indítványát, * ) 
melly ha életbe-lép: bizonyosan lesznek akkor 
minden-nemű egyházi-beszédeink bőséggel, k ö -
zölök bár ki is, gondolkozása, ízlése 's szükségei 
szerint választhat, vagy némellyeket módosíthat. 

3J Betegek látogatása 9s temetkezés. A ' „Ké-
retlen válaszban" némi vádképen adatik elö, hogy 
„mi helvét-hitvallású lelkipásztorok, hitrokonink 
legnagyobb részét az élet estvéje küszöbén e l -

*) Közló ezen indítványhoz e g y rész vény nyel járél. 



hagyjuk, 's e'részbeni nem-szolgálati készségün-
ket azzal koronázzuk meg, hogy ugyanazokat 

nyugtató sirukba sem kisérjük ki 1" A' mi 
a ' betegek, a' haldoklók látogatását illeti, káno-
naink kötelességünkké teszik ez t , de az alatt a' 
feltétel alatt, ha hivatunk; a1 hallgatóknak azon-
ban terhes betegeikhez papot hivatni, vagy nem 
hívatni, szabad-tetszésökre hagyják. A* „Kéret-
len válasz" már ezen a' kánonon változtatni sze-
retne, a* mennyiben nemcsak a* papnak a' meg-
jelenést, hanem a' hallgatóknak is a' hivatást meg-
hagyatni 's kötelességökké tétetni kívánja. Én 
pedig,csekély belátásom szerint, sehol kánonaink-
ban a' tiszta felfogásnak 's mély belátásnak vilá-
gosabb jelét, szembetűnőbb nyomát nem találom, 
mint épen e* kérdéses kánonban. Elválasztó vo-
nalat látok én itt húzatni, mellyen belül a' helyes-
élés határa végződik, kivül a' visszaélésé kezdő-
dik, 's az e' kánont változtatni akaróknak szinte 
kiáltani szeretném: „Ne bontsd el a1 régi határt, 
mellyet csináltak a' te eleid; mert megmaratik a" 
kígyótól, ki a' gyepűt elhányja 1" Feltéve, hogy 
kötelességökké tétetik hallgatóinknak, minden 
terhes beteghez vagy haldoklóhoz papot hivatni: 
lássuk, mi eredménye lesz ennek a' népre , mi a' 
papra nézve? Nemde könnyen arra a* véle-
ményre tévedhet-e népünk, legalább annak tu-
datlanabb része, hogy a' pap megjelenése a' hal-
doklónál a" boldog kimúlásra, az idvességre mul-
hatlan szükséges, *s hogy e' nélkül az üdvesség 
veszélyeztetve van ; *s nemde csak egy lépés 
aztán innen, hogy halottaink lelkeért — kik t.i . 
pap látogatása nélkül haltak meg, — könyörög-
fessünk? És más részről, mi lehet természetesb, 
mint az , hogy a' pap, midőn tudja, hogy kö-
telessége hallgatóinak , öt terhes betegeihez 
hivatni: mindannyiszor hivatala lenézésének 's 
megvetésének tekintse 's magát mélyen meg-
bántottnak , megsértettnek érezze , valahány-
szor a' haldoklóhoz hivatása szántszándékkal 
elmellöztetik, elmulasztatik. És illyen esetek 
aligha számosabban nem lennének , mint tán 
előre gondolnók. Nézzünk szét csak más hi t-fe-
lekezetnél, 's majd találunk e' részben intő példát 
eleget. — A1 felebb említett másik vád ez : ha-
lottainkat mi, helv. hitvallású lelkipásztorok, nem 
kisérjük ki a1 temetőbe. Igaz, hogy kivált népesb 
egyházainkban, erre időnk 's érkezésünk aligha 
volna; de igaz az i s , hogy ha nálunk a' papnak 
kikísérni a1 halottakat csakugyan mulhatlanul 
szükséges: akkor az idő és érkezés hiánya an-
nak elmulasztására magában még nem elég ok. 
Azonban vélekedjenek mások bármint: én — 
nyiltan kimondom — ennek mulhatlan szükségét 
nem látom. Végződvén ugyanis a' nálunk szo-
kásban-levö halotti szertartásnak papot-illető r é -
sze, t. i. a' könyörgés és predikátzió, a' háznál 
vagy templomban: a' lelkipásztornak a* sírnál — 
mi kimenetelét mulhatlanal megkívánná — semmi 

hivatalos tenni-valója nincs. Vagy talán azé r t 
menjen a' pap rendszerint ki a' sírhoz, hogy — 
mint bizonyos reform, papról tudom — felvéve* 
ott egy darab rögöt, azt ezen szavakkal dobja a^ 
sírba: „Ezzel szentelem be a' te nyugvó helye-
det 1"? Ez megkívánná — igaz — hogy a* pap* 
kimenjen: de hogy ezen sírbeszentelési cze— 
remonia — hitfeleinknél általános elfogad-
tatást találjon, azt hinni nem akarom, hinni nem 
szeretem. Véleményem szerint tehát jól cse-
lekszi a1 reform, pap, ha meghalt híveit, ideje ' s 
érkezése levén, mint ö is ember, ö is halandó, ki-
kíséri: de ezen kikisérést a1 papnak hivatalos 
foglalatosságai közé sorozni 's ezzel halotti 
czerimoniáinkat szaporítni nem látom szüksé-
gesnek. 

4) Székes papok, és helyettesek vagy diako-
nok. A' „Kéretlen válasz," minden kétezer l é -
lekre egy papot látván szükségesnek, hogy az 
ollyan egyházakban, mellyekben, e'nézet szerint, 
több papok lennének, a' kettős papságban tagad-
hatlanul otthonos visszálkodásnak 's egyéb kel-
lemetlenségeknek eleje vétessék, ordót kíván a* 
papságnál felállítni, olly móddal, hogy az első 
rendet, felül kezdve, tennék a' székes papok, 's 
illyen minden anya-gyülekezetben csak egy len-
ne, második rendet tennék a' helyettes papok vagy 
diakonok, kik, mint hasonlóul állandó és rendes 
papok, a' székes papnál kevesebb joggal 's fize-
téssel ellátva, az egyház népességéhez arányzott 
számmal, annak külön osztályaiban laknának; a ' 
harmadik rendet tennék az élemedett székes p a -
pok mellett szolgáló, legfeljebb minden két évben 
változó káplánok. Mellőzve a* káplánok dolgát, 
melly különben is eléggé ki van fejtve a' „Ké-
retlen válasz"-ban: csak a' székes és helyettes 
papokról kívánok szólni. — Efféle vagy ehez h a -
sonló rendet, mint a' millyen itt elöadatik, találunk 
ugyan a' keresztyén egyházban már a' Il-ik szá-
zad végefelé, — de nálunk protestánsoknál ez, 
legalább tudtomra, újdonság: *) szükség tehát jól 
megvizsgálnunk, mielőtt elfogadtatnék. Először is 
azt, hogy a' székes és helyettes papság felállítá-
sával papjaink állása javulna, szabad legyen ké t -
lenem. Hiszen most is teli panaszszal a' szánk,— 
és nem épen ok nélkül — hivatalunkat lealacso-
nyító csekély fizetésünk iránt: várhatnék e t e -
hát, hogy a' javaslott mód szerint előállítandó 
több papnak, például M.-Túron hétnek, Békésen 
nyolcznak, H.-M.-Vásárhelyen tizenötnek, illő 
fizetés adatnék. De talán a' jobban rendezendő 
egyházi adó s híveink kissé nagyobb bőkezűsége 
által vélünk segíthetni a' dolgon? A* birtok-
aránylagos egyházi adó behozatalát én is egyhá-
zaink nem mondom felvirágzása, de csak illően 
fenállhatása sine qua non-jának elismerem, 's 

* ) Hacsak talán a' hajdani k i s -papság illyennek nem v é -
tetik. K ö z l ő . 



ma szeretném azt, ha rajtam állana, minden e g y -
házainkba behozatni; a' melegebb részvét is 
egyházaink jóléte iránt, híveinkre bizony-felférne. 
De legyen meg bár mindenik: én még akkor is 
kétlem, hogy több papság felállítása- 's dotálására 
elég jövedelmünk lehetne. Tekintsünk szét csak 
egyházainkban, nincsenek-e más — szinte kiáltó 
— szükségeink is, ezen jobban rendezett adót 's 
nagyobb bőkezűséget igénylök? Nem fogja-e 
tán a' jövő országgyűlés iskola-tanitóink annyira 
alásülyedt állását, egyebek közt jobb fizetés ha-
tározásával is, felebb-emelni? Nem fogja-e már 
csak maga ez a* kissé megszaporodott, megbövül.t 
jövedelmet nagy-részben kimeríteni? Vagy talán 
azzal kecsegtetjük magunkat, hogy az egyházi 
alapítványokból is majd csordul valami papjaink 
fizetésére? Lehet, hogy jön idő, mellyben az 
említett alapítványok feleslege onnan, hová most 
befoly, elvétetik: de hogy abból a' mi papjaink, 
kivált egyes papjaink, fizettessenek, az az idő — 
ugy hiszem — nehezen fog eljöni; söt szabad 
legyen, némi kitéréssel, ezennel nyilvánítnom: 
mikép azon idő eljövendését én — Ítéljen bárki 
mint rólam — nem is kívánom. Az az egybeköl-
tetés pap és hallgató közt, melly azon alapúi, mit 
Pál apostol ekkép fejez ki: „Ha mi tinektek lel-
kieket vetettünk: nagy dolog-e, ha mi a' ti testi 
javaitokat ara t juk?" sokkal fontosabb előttem, 
mint a' miilyennek — meglehet — némellyek vé -
lik. És én nem vagyok képes kifejezni azon tisz-
teletet, mellyet bensőmben az irlandi róm. katho-
likus és a' skóthoni protestáns papság iránt é r -
zek; amaz iránt, mert a ' s ta tus általi fizetést el 
nem fogadni, — emez iránt, mert arról lemondani 
elég lelki erővel birt. *) Ezek szerint már a' 
jobban rendezendő adóra 's híveink nagyobb bő-
kezűségére, a' helyettes papság dotálása tekinte-
tében, keveset, az egyházi alapítványokra pedig 
épen semmit sem építhetvén: meg vagyok győ-
ződve, hogy az ajánlott mód elfogadása papjaink 
közöl nem keveset — anyagi — 's mivel az a' 
szellemit is gyakran maga után vonja — minden 
tekintetben az ó-hitű papok nyomorú sorsára 
juttatna. De hát a' kettős papságban olly gyakori 
súrlódások, számtalan kellemetlenségek a* javas-
lóit mód által valóban megszüntetnének 's e l -
enyésztetnének- e? Nem biz azok, hanem inkább 
nevekednének, szaporodnának. Mert egyszer a' 
diakonok közt támadna meghasonlás, máskor a' 
diakonok, együtt fogva a' dolgot, a' székes pap 
ellen torzsalkodnának; vagy ha szinte mindez nem 
történnék is, a' mi pedig óhatatlan: ne feledjük, 
hogy a' diakonok közt is találkozhatnának a' szé-
kes papnál jelesb-tehetségüek 's azok, akaratuk 
ellen is, keserűvé tehetnék a' székes pap életét. 

*) Ezzel a /onban a' vi lágért sem akarom azt mondani, 
h o g y a' statusnak papjaink 's tanítóink fizetése, áta lá-
ban egyházi adónk behajtására semmi gondja ne l e -
g y e n . K ö i 1 ö. 

Azonban ez még mind csak tűrhető azon állapot-
hoz képest, melly a' székes papság üresedésbe-
jöttével bekövetkeznék. Túron, Békésen hat-hét 
diakon, a' jövedelmesebb *s rangosabb székes 
papságra természetesen mindegyik vágyva, járná 
a' város különböző osztályait, ültetné fel egymás 
ellen ugyanazon egyház híveit, becstelenítné, gya-
lázná tiszttársait, sülyesztené alább a* különben 
is eléggé alá-szállt papi tekintetet'stb.; ki kívánna 
illyen állapotot? és ki merne érte kezeskedni, 
hogy az ajánlott rendszernek illyen eredménye 
nem lehetne? *) Azonban a' kéretlen v á l a s z l a p -
jaink számának a' javalt módon szaporítását 's a' 
helyettes papság felállítását, hogy az egyházi hi-
vatal eredeti rendeltetésének megfeleljen, 's a 
hívek lelki szükségei a' vallás méltóságához illő— 
leg kielégíttessenek, mulhatlan szükségesnek véli. 
— Ha szinte nem merem is mondani, hogy a' 
diakonok elősorolt kötelességei némellyikében 
némi rendőri eljárás színét látom — rendőrré pe -
dig nem szeretném a' papot alacsonyítni — : azt 
mindazáltal bátran állítom, mikép sok van azok 
közt, mit a' jobban rendezendő presbyterium 
tagjai nemcsak teljesíthetnének, de sokkal n a -
gyobb illendőséggel és jobb móddal teljesíthet-
nének, mint a' papok. Illyeneknek tartom: a ' 
nép erkölcsi viseletére közelebbröli felügyelést, 
a' czégéres bűnben élőknek, pazarló családfők-
nek , visszás-életű házas-pároknak, gyermekeik 
nevelését elhanyagló szüléknek feljelentését. — 
A' betegek látogatásáról, halottak kikiséréséröl 
már felebb szóltam, *s az ott mondottakat ide 
alkalmazni kérem. A' balvélemények, babonás 
orvoslási módok ostromlására, irtogatására 's a ' 
nép serkentésére, hogy tanult orvosokhoz folya-
modjék , sokkal illőbbnek 's egyszersmind nem 
kevésbbé üdvös-hatásunak hiszem az iskolai jó 
nevelést, a' nép szellemi szükségéhez alkalma-
zott kathedrai helyes tanítást, mint — ha szabad 
ugy szólnom — a' papok házalását. A' javalt 
rendszernek különösen kiemelt's legfőbbnek áll í-
tott eredményére, a* lesülyedt vallásos kegyele-
teknek felemelésére, a ' Dobos úr olly jeles és ki-
merítő értekezése után, bármit is mondanom f e -
lesleges volna: csak azt az általános megjegyzést 
teszem tehát még, hogy én a' papi, főkép a' pro-
testáns papi hivatal czélját 's rendeltetését nem 

* ) Ha kérdené tőlem valaki: mikép orvoslandók tehát a-* 
kettős papságban o l l y gyakor i i s e t l e n k e d é s e k ? röv iden 
ezt f e l e l n e m : A' baj forrása saját keblünkben van, o t t 
ke l l tehát ellene keresn i az orvosságot i s ; tanuljuk m e g 
mindkét részről f ékezn i , 's illő határok közt tartani m a -
gunkban az ambítiót, el ismerni ollykort saját hibáinkat, 
becsülni tiszttársunkban a' szellemi 's erkölcs i jeles t u -
lajdonokat , kímélettel viseltetni annak gyengesége i iránt , 
szerete t leplével fedezni gyar lóság-szül te kisebb hibáit r 

megbocsátni a' nagyobbakat : u g y , ha szinte el nente 
nem e n y é s z e t n e k is, legalabb kevesedni fognak a' k e l -
lemet lenségek. K ö z l ő . 



abban helyezem, miszerint örökös kiskorúságban 
tartván a1 népet, azt minduntalan gyermeki jár-
tató-szalagon, vagy kézen-fogva vezessük: ha-
/nem inkább abban, hogy neveljük, oktassuk azt 
ugy, miszerint magától is járni 's kifejlett értelme-
' s erkölcsiségénél fogva, mint polgár és keresz-
tyén, kötelességeit ismerni 's követni képes le-
gyen ; — egyszersmind, hogy az értelmiség 's 
erkölcsiség növekedése nem tart mindig egyenlő 
lépést a ' papok száma növekedésével, 's czáfol-
hatlan adatok bizonyítják, hogy a' hol aránylag 
legnagyobb a1 papok száma, ott az értelmesség 
és erkölcsiség nem áll a' legmagasb fokon. 

Ezek észrevételeim a- feltett pontokra. Vol-
nának még némelly dolgok, — például, hogy f e -
lekezetünk adventben ne házasodjék, * ) hogy 
iskolás gyermekeinknek a1 hittanokban oktatása 
egészen papokra bizassék,— mellyekben nézeteim 
a ' „Kéretlen válasz"-éitól szinte különböznek: 
de megígértem, hogy többre a ' felvett pontoknál, 
nem terjeszkedem k i , — szavamat tehát megtar-
tom. S z e n t m i k l ó s i . 

O k i r a t-t á r e z a : 
Szántliay Mihály superintendens 
levele gróf Bethlen István főispán-
hoz . a9 puritanus Vholnay ügyé-

ben. #*) 
Illustrissime D*ne D*ne Fautor mihi benignis-

sime; Paratissi*a servitior* meor* com*endatione 
praemissa. Minden idvességes jókkal egesseges 
boldogh előmenetes elettel aldgya az ur I*n nag*-
dat szerelmesivei. Kegyelmes Ura* ez minapiba 
veve azNagd*god bötsüllettel irot levelet, Nad*g-
nak melto kevá*sagara nem replicalhatek akkori 
szorgos foglalatossagim miat Melyről alazatossa* 
követe* Nadgdat. Mindazaltal Pathaj Mathe ura* 
szinte nala* leven, es az dolgot volta keppen ö 
kegy ö enek referalva*, kere* hogi Nadgnak irja 
megh, migh maga* reja erkezhete*. Rövidede* 
az In*ovator Praedicatorok dolgarol igi ercsien 
Nag-dgod. Minekutana az Zemleny Atiafiaknak 
designat. Seniorokat S. Patako* confirmalta* vol-
na ; az Aba-Ujvari Atiafiaknak hivatallioknak en-
gedve* az keozeotteok leveo sz. Unióra nezve, 

Némelly helyeken, ugy látszik, különösen adventet ren-
delte Isten a' köznép házasodására; mert annak kezde-
tével végződik a' mezei- , végével kezdődik a* nád- 's 
favágó, réti és erdei mnnka. Hátba azért megfordítnók 
a' dolgot, 's más hitfelekezetii atyánkfiai közelednének 
— ha már csak status-gazdasági szempontból is — e1 

tekintetben hozzánk; annyival inkább, mert advent öröm-
ünnep elöpostája levén, nincs okunk akkor szomor-
kodni. K ö z 1 ö. 

**) Eredeti kéziratban 's másolatában az összevontan írott 
•zavak felett, pl: Dne, In (Domine, Isten helyett) 's a' 
hiányzó m , n betúk jeléül , azon helyek fölött, hová 
ezek járulandók valának, e g y - e g y vízarányos vonalka 
tátható, melly helyett mi * csillagot jegyzünk. 

S z e r k. 

menek Thokajban, mint egi 4 öreg ember Seni-
orokkal, es teobb fő emberekkel mi keozzuleonk 
valókkal, Tholnaj János uram Seniori authoritas— 
sabol es co*sensussabol ad 14 Febr. teott termi-
nusra, hogi az causat cognoscalva*, ha eo kege*-
mek mind ket részről megh bírálnák beneonket 
judiciumonkat is adjicialva complanaliuk, es ha 
lehet az fel lobbant tüzet el is oldsuk. Ö kege*~ 
mek mind az két részreol meghbiralva*, az Aba -
Ujvari Atiafiak keozeo*segese* Vaniaj János h i -
tes Notarinsok altal kezdenek agalni Tholnaj J á -
nos ura* hites Seniorok elle*, mint egi ez com-
plicessivel edgyütt. Ö kegye*me Tholnaj János 
ura* complicessi kepebe* megh felele nekik. I*ben 
vadolák Tholnaj uramekat azzal , hogi az k e -
r e s z t n e k administratiojaba* semmi casus n e -
cessitatist ne agnoscalva* praecise keotné csak 
az templomhoz es templombeli gyülekezethez, és 
ö kegy*eknek is imponálni akarna; Az kis gyer -
mekeknek halalos betegsegeket casusnak ismer-
ne. Meliből kijeot volna hogi sok gyermekek k e -
reszteletlenül holtak volna megh, sokakat penigh 
az Lutheránus es papista tanitokhoz vittek volna 
keresztelni. II. Hogi noha még szinten ex professo 
nem tanítottak; de alatto*ban beszelget rola az 
Karacsio*, Husvet es Pünkeosd innepet akarnak 
abrogalni. III. Hogi ez eleot elt Magyar orszaghi 
tudós praedicatorokat ganejban sárban hevertek-
nek, rosszaknak elkarhoztaknak mondanak. IV. 
Hogi illienkeppen is fenie*gezöttek vólna: Ezek 
mégh csak aprólékok, de haro* esztendő múlva 
nagiobbakat hallotok. V. Hogi mindenik keozzü-
lök heterodoxiát is tanított volna , kivaltkepe* 
Tholnaj ura* tanitasaba* nem csak edgiszer ezt 
mondotta volna : Az ember akkor tudhatja megh 
bizoniosan ha valasztot edeniel*nek mikor kimú-
lik ez világból. Akkor lehet bizonios feleole. 
Keoleseri Uramis hasonlatoskeppe* de azt ne* 
exprimaltak hane* csak az Audi*tol hallottak pa-
naszolkodást. Praefectus Ura*nak azért , mind-
ezeket az mi kege*mes Uru*k megh ertven, p a -
rancsiolta volt hogi "nquirallio*, avagi leghinkab 
mi veleonk inquiraltasso* ö ke*gieme. Pecsetet 
adva* azért ö kegy*me az Feiedele* parancso-
latba szere*t Aba-Ujvarmegieben az varosoko* 
attestaltatot az Dioecesisnek hites nótáriussá, 
mindenek, seot többek az vádoknál megbizonios-
sodtanak. Mi is ehez kepest, immár ebbe* bírák 
leve* juridice nyúlva az dologhoz, jeovendeo g e -
nerális gyüléseo*kig privaltuk őket. Az attesta-
tiokat actiokat es deliberatumonkat beküldve* 
urunknak mi*t sum*us Magistratuso*knak, ö 
nadga mind processusonhat 's mind deliberatu-
monkat igen acceptalvan Ghelei Istva* uram*al 
edgiezven heliben hadta. Nekemis mi*t Praefe-
ctus ura*nak, nagi hatalmas keresztyéni és Feje-
delmi Zelussal paracsiolt volt ö Nad*ga. Most 
penigh újonnan szegeni hazankba* celebralando 
nationalis Synodus feleol. Ebben az Erdély Atia-



fiaknak es mind penigh az Felföldieknek jelen kel 
lenniek. I*n hozza Nad*godat is keozinkbe ak-
korra nagi jo egessegben. Urunk is keozel akar 
lenni. Addig is az ur engedgye Nadg*dat keva-
natos egessegbe lathatno*. I*nek hala kegie*mes 
Uram mindeny terhes dolgaim keozött is tűrhető 
egessege* szolgai, csak hogi az szemeim elgyen-
gültek az le vei olvasas esiras miat. Azokban mind 
templomban 's mind halottaknal ediara*t kel szol-
galno*. Nem vele* hogi sokaigh bírhassak sze-
meim az nagi munkát. Vay András ur mégh 
keg*mes Ur* haza ne* jeot. Igen nagi fogyatko-
zasba* mo*gyak le*ni. Én az pénzt a1 Tarczali 
Praedicator kezebe küldeotte* az mi com*issari-
usok edibenmint polgárainktol. Az Tarczali mes-
ter és többen is most akarnak meghindulni. Etc. 
Szatthmar 21 Mart. AD. 1646. Illustr. D. V. Mi-
chaél M. Szanthay; etc. gratitudine debitá pro 
officio ad serviendu* paratiss. m. s. A* hátán: 
Illustrissimo Dí;fno D*no Stephano Bethlen de 
Ichtar, Comiti Comitatuu* Hunyad et Maramaros 
perpetuo, D ö no in Huszth Ecsied et Illye etc. 
Patrono Eccl*iae D^ni magnó etc. D*no et Fau-
tori mihi benignissimo. — Accepi a Reverendís-
simo W i r o Michaéle Szantaj Epischopo pr tot. 
hungar. per Geor. Lonai etc. 1646. — Hihetőleg 
a ' czimzett gróf jegyzete. — 

E' több tekintetben érdekes levelet, mellyre 
még báró Wécsei István tábornok is — kinek 
könyvtárából került — e' szavakat irá : In ne-
gotio reformatae EccPae et protectionemDogma-
tis Kalvinianae (sic): nagyobb hitelesség végett 
az eredetiről betűről betűre lemásolva közli 

K i s s Á r o n . 

B e l f ö l d i k ö z l e m é n y e k : 
H a l á l o z á s o k . F . év novemb. 12-ike 

estéjén szenderedett el Mikóházán, minden sujtoló 
betegeskedések nélkül, élte 70-ik évében, msgos 
Kóji Comáromy István űr, cs. k. tanácsos, az 
abáúji egyházmegye segédgondnoka, meghide-
gült tetemei pedig azon hó 15-n , egyszerű szer-
tartás, rövid ima 's végbucsú szavak közt, a' csa-
ládi sírboltba Tornyos-Németiben tetettek le. — 
E* tisztelt férfiú szép erény, rilka képesség 's vas 
szorgalom által a' legfőbb megyei hivatalokban 
tündöklött. Abaujt az 1825 ,1830-k i országgyű-
léseken képviselé, mikor a' honatyák sorában 
nem utolsó helyet foglalt el, 's majd később é r -
dem-méltánylásul királyi kegyelemmadta czím 's 
hivatal is ékesíté. 1836- tó l , mint egyházi elnök-
ben, közönségesen tiszteltük a ' vallásos buzgal-
mat, szilárd jellemet, kinek gyüléseinkeni megje-
lenése mindnyájunkba új erőt, lelkesedést és bá-
torságot öntött. Három méltó örökösei a' Comá-
romy névnek, *s számos úri rokonok gyászolják 
közelebbről az elhunytat. Szelíd béke nyugasz-
talja a 'nemes porletemeketí S z á r a z v ö l g y i . 

— Néhai nagytiszt. Ónodi Szabó István úr , 
a* henczidai reformált egyház lelkipásztora, *s 
előbb a' bihari, később a ' debreczeni egyházvi-
dék pénztárnoka 's tanácsbirája — nincs többé. — 
Özvegyének, hat élő gyermekeinek, azoktól 
származott unokáinak, hallgatóinak, barátainak, 
mindennyi, 's több más tisztelőinek köréből a* 
jobb életre költözött. — Jellemzésére szabad l e -
gyen a1 henczidai reformált egyház jegyzőköny-
véből a ' következő egypár sort ide igtatnom: 

„Ele te , 69 , — lelkipásztorsága, mindig az 
egy, mindig az ugyanazon henczidai egyházban, 
42 évre terjedt, — szünteleni szorgalom, szün-
teleni nyájas vidámság közt folyt életét egy szintén 
betegség, minden esetre fájdalom nélküli halálos 
elszenderedés zárta be a z l 8 4 5 - i k é v i nov. 8án." 

Egy század repült el közelebb Henczida f e -
lett, ez egész században csak három lelkipásztora 
volt Henczidának, 's mindháromnak porai a* hen-
czidai temetőben nyugosznak együtt azokkal, kik-
nek társaságában majd egy napon ekképen f o g -
nak szólni: Atyánk! dicsőítettünk tégedet e' föl-
dön, — elvégeztük a' nagy munkát, mit reánk 
bíztál! — 

H á l a n y i l a t k o z a t . Méltóságos csömöri 
gróf Zay Károly ú r , a* zay-ugróczi uradal-
mában fekvő Podluzsán nevü helység határá-
nak összesítése alkalmával, áldott-emlékü eldö-
deinek kegyességökböl az evang. lelkész és i s -
kolatanitó számára ajándékozott szántóföldeket 
és ré teket , jóval szaporítani kegyeskedett, ugy, 
hogy a' lelkész számára egy egész, az iskola-ta-
nító számára pedig fél úrbér telek után járó 
szántóföldek és rétek kihasíttattak. — Melly 
jótéteményért midőn a ' kegyes 's nagy-lelkü jó i -
tevőnek a' legszívesebb hálánkat nyilatkoztatjuk 
ki, — egyszersmind az egek urához fohászko-
dunk : adjon minden szegény egyháznak illy k e -
gyes *s nemes-lelkű jóltevöt! — Podluzsán nov-
10 -én 1845. Az illetők nevében 

R i e s z K á r o l y , 
a' podluzsáni ev. egyház lelkésze. 

Nyi latkozat . Bizonyos rosz-akaratu, tü -
relmetlen, majd névtelenül, majd álnév alatt f e l -
lépő ember, foglalkozásául választá, egy év előtt 
Budán megjelent egyházi és alkalmi tót beszédei-
met némelly magyar hírlapokban megtámadni é s 
szükkeblüleg gyanúsítani. E 'végre néhány, részint 
az összefüggésből kiszakgatott, részint megcsonkí-
tott 's elferdített kivonatokat 's töredékeket közlött 
belőlök, hasonlóan azon göröghöz, ki Athén pia-
czán egy eladó-ház egyes köveit árulgatá. Szo-
kásom az illy gyanúsításokra és sértegetésekre 
hallgatással és megvetéssel felelni. De miután a* 
Protestáns Egyházi és Iskola Lap legutóbbi 46-ik 
számában, olly helyeket is kiszedett, mellyek az 
idők és körülmények kellő ismerete nélkül félre-
értethetnének : kényszerítve érzem magamat, 
nyilvánosan kijelenteni, hogy névszerint azon 



munkám 111-ik lapján álló Vizker. 3- ik vasár-
napján tartott egyházi beszéd alkalmi beszéd 
volt, és még 1824-ben, tehát több mint busz, 
egész évek előtt, mint kiki a' nálam levő régi 
eredeti kéziratból meggyőződhetik, következőleg 
olly időben tartatott, midőn mostani tisztitársaim 
hivatalban 's Pesten még nem is voltak, és így 
ezen beszéd reájok semmikép sem vonatkozha-
tok. Mi a' többi beszédeket illeti, azok is nagyobb-
részint alkalmi beszédek, mellyeknek nagyobb 
része már régen egyenként megvizsgáltatott, 
kinyomatott, és részint más nyelvekre is fordít-
tatott. Alulirt nem tagadja, hogy azon különböző 
eszközök közöl, mellyek az erkölcsileg vallásos 
műveltséghez vezetnek, néha népi elemet és esz-
közöket is használt, hallgatóiban vagy olvasóiban 
nemes érzéseket és magasb, emberileg keresztyén 
öntudatot ébresztendő: de ez egyéb népek iránti 
igazságtalanság és gyanúsítással, — mellyeknek 
jogai szinte olly szentek előtte mint a' magáéi, — 
soha sem történt. E' tekintetben egyedül a' legjelesb 
protestáns szónokokat és prédikátorokat követte, 
mint Reinhard, (l. Bűnbánó és reformatiói be -
szédeit) Draeseke (beszédek a' német néphez, 2. 
kötet), Zollikofer (nemzeti hibákról), Tzschirner 
(Beszédek a' hazai ünnepeknél), Dinter, Ammon 
' s egyebeket. A' kiadásnál egyébiránt minden l e -
hető törvényes kellékek megtartattak, még jobban, 
mint egyéb könyvek kiadásánál szokásban van. 
Nem egy, hanem három különböző könyvvizsgáló 
hatóság viszgálta és hagyta jóvá ezen beszéde-
ket, először egy evangelikus egyházi censor 
Beszterczebányán, azután a' történeti részt egy 
világi censor Pesten: harmadszor végre az e g é -
szet a 'cs. k. föcensura és vizsgálói hivatal Bécs-
ben, hol a' munka a' legcsekélyebb észrevétel és 
nehézség nélkül megerősíttetett és átbocsáttatott. 
Mit tehet egy iró többet, főleg az alkotmányos 
szabadság országában ? K o l l á r J á n o s . 

I s k o l a - s z e n t e l é s i ü n n e p é l y H § i n -
iián. Valódi prot. szellem lengte át az egészet; 
mert tisztelendő Szwati Mátyás zay-ugróczi lel-
kész úr, ki ez alkalomra megvolt híva, nem szo-
kott 's nem szeret az evangyéliomtól ide 's tova 
hajolni. Alkalmi jeles beszédében magasztalja a' 
nemes a' kegyes grófot, ki ez időben a' magyar-
honi protestáns egyház és iskolák főfelügyelője, 
— hálásan emlékezik eldödiröl, áldást esd nagy-
reményű utódira, kikről hinni lehet, hogy v a -
lamint atyjuk küzd, fárad 's nem keveset áldo-
zik a' közjóért: ugy ök is, annak idejében a' f é -
nyes példa által hasonló felmutatására ösztö-
nösztetendnek. Dicsérettel említi azután a* hivek 
buzgalmát a'filléradás és kézimunka körül, 's 
megmutatja beszédében, hogy a' szegény-sorsu 
emberek is tudhatnak maguknak emléket emelni, 
ha akarnak. Ott áll tehát Ksinndn Trencsin me-
gyében egy szép maradandó emlék az ujon-épült 
tágas iskola, mellyhez a 'balkéz ugy ajándékozott, 

hogy a* jobbkéz már nem tudja,—ott áll az Atya, 
Fiu és szent Lélek egy igaz Isten nevében 1 Állj 
sokáig 's adj a' honnak — melly neked kegyes 
urat adott — engedelmes és hálás alattvalókat 
's az evangyéliomi egyháznak felvilágosult-eszü, 
jámbor erős híveket. 'S ne felejtsd el, te ártatlan 
gyermeksereg-tanító! ródd, oh vésd tanítványid 
szivébe, hogy a' jó Zayak alatt — ha czélját 
nem téveszted — nyilt meg számukra az őket, 
sőt az egész községet boldogító iskola! 

B a l o g h L a j o s , 
zay-ugróczi vári káplán. 

P á r szó az Iskolai gyámintézet 
ügyében . Az iskolai gyámintézet boldog esz-
méje napról napra több barátokat látszik nyerni, 
's minden ember, ki tanodáink jelenlegi állapotját 
jól ismeri, abban keresi, legbensőbb meggyőző-
dése szerint, kétes állásuk biztos talpkövét 's 
alapját. Eddigelé az úgynevezett „patrocinium" 
dajkálkodására és nagy - lelküségére valának 
bizva azok ügyei, és azt gondolok, hogy az által 
sorsuk elegendökép biztosítva vagyon. — De 
mégis mind a' mellett, nyomorult lazarónik mód-
jára, mélyen érezve gyámoltalan 's ügyefogyott 
állásunkat, csak mindig térdet hajtani kénytele-
nítteténk az egész világ előtt, csekély alamizsná-
kat gyűjtvén a' szegény elhagyott múzsák oltá-
rainak számára, mintha az iskolák ügye csak a* 
mi egyéni ügyünk és nem a' közjó ügye volna. 
— Voltak idők, hol ez egészen máskép vala, hol 
nem a'múzsák, hanem az egész világ térdet hajta 
előttök; voltak múzsái aranykorok, hol a' pro-
testáns magyar is szivesebben áldozott vala a ' 
tudományokért: de már most öt is nagyobbrészt 
a' hideg részvétlenség fogja körül. Szájhöseink 
vannak e ' tekintetre nézve elegen, de a1 tény 
hősei —vajmi kevesen! Maguk azok, kik a ' l egkö-
zelebbi viszonyban állanak tanodáinkkal, hidegen 
fordulnak el tőlünk, ignorálván már azon nagy 
jótéteményeket, mellyekben ök is egykor részel-
tetének. És legborzasztóbb állapot ez azon t a -
nodákra nézve, miknek csak csekély alapítvá-
nyaik vannak , millyenek jobbára majdnem min-
den ev. gymnásiumaink. — Egyedüli reményünk 
tehát, a' létrehozandó gyámintézet nagylelkű j ó -
tékonysága. Ez által, reményijük, öszpontosítta-
tandnak az erők és feleleveníttetendnek a' h i -
degtől megmerevedett tagok, 's általuk azon t a -
lentom is, mellyben minden szellemi életet rejleni 
tapasztalunk. — Elvégre sürgessük ennek minél 
hamarábbi életbe-léptetését, hogy üdvös 's aggal-
munkat-oszlató eszméje el ne hangozzék várt f o -
ganat nélkül a' pusztában, és ne váljék egy 
puszta, pium desideriummá! — mert hiszen tu-
dom és meg vagyok győződve, hogy honunkban 
a' protestánsok közt nincs olly egyed egy is, ki 
azt át nem látta volna , hogy csak ugy élhet az 
egész, ugy működhetik sikerrel minden tag, ha 
az egész testületre gondot fordítván, minden 
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egyes, müköűVii képes tagnak megadjuk ast9 mi 
ÖV*. S a j ó v ö l g y i . 

Bedel lu^ — pénzbüntetés, — ve-
gyes költség Pápán. Haladás ! haladás, 
uraim! A pápai főiskolában a'jurátusi hivatal, mint 
kellett volna már régen, mint e' kor kívánalmaitól 
egészen elvágó, nagy ügygyel-bajjal valahára már 
csakugyan romba dőlt, 's többé, mint egy elvba-
rátom irá e' Lap valamellyik számában, nem 
uszítják diákot a' diákra. — Most az ezelőtt lenni 
szokott négy-öt jurátus helyét egy kibérlett be -
dellus tölti be, ki is tartozik mindazon helyekre, — 
mellyeknek látogatásai tiltvák, minémüek: korcs-
ma, kávéház, bordélyház, *s a ' színház is (!) 's 
a ' t. — szorgosan eljárni, 's az azon helyeken 
talált diákot az illető t. cz. igazgatóságnak sze-
mély-válogatás nélkül bemondani. 

Valóban csodálni lehet főiskolánk ez évbeni 
haladását; mert a' mellett, hogy a ' jurátusi hivatal 
megszűnt: még a1 pénzbüntetés is, mi sokakra néz-
ve, fájdalommal említem, megölő féreg 's az absur-
ditások legnagyobbika volt, mivel a ' fiúk bűneikért 
a' szüléket büntették — eltöröltetett, meghagyat-
ván azonban nagy kegyelmesen minden órai bör-
tönér t , külön-külön 1 p. krajczár dij-fizetés. — 
De mit szóljak továbbá ? ! Gondoljátok-e, édes-
olvasók ! hogy most kevesebbet fizettetnének a' 
diákkal, mint eddig ? Ha igen . . . . mód nélkül 
csalódtok! Mert eltöröltetett ugyan a ' pénzbün-
tetés, de helyette van felállítva 2 p. f. vegyes-
költség, mi még roszabb, véleményem szerint, 
mivel azt bűnös, bűntelen egyformán tartozik 
fizetni, *s út van nyitva ez által mintegy a* bün-
hödésre. Lássuk, uraim ! millyen könnyen bekötik 
a' szegény diákság szemét! A' forma változott 's 
az adó megmaradt ! ! . . . . Vajha illy könnyű 
móddal lehetne megadóztatni a' mai nemességet 
Is! K i s k u t i. 

Tudakozódó kérdések a9 foelsó-
Homogyt atyaf iaktó l . 1) Igaz-e , hogy 
önök megyei iskolájában olly szelíd fegyelmi 
rendszer van , hogy a' felügyelő, mint uradalmi 
ügyész, az iskolát foglárokkal kezdi kedveltetni? 

2 ) Igaz-e , hogy az iskola tő-pénzeinek ka -
matai olly jól fizettetnek, miszerint az oktatók 
már a' jövő évre is kikapták volna járandóságukat? 

3 ) Igaz-e, hogy ugyancsak önök megyei i s -
kolájának tő-pénzeiből ollyanoknak is kölcsö-
nöztetett pénz, kiknél olly erős securitas volt, 
hogy csakhamar csődöt kaptak ? 

4 ) I g a z - e , hogy önök az iskola-tanítókat 
már annyira emancipálták , hogy a* lelkészekből 
feltolakodott cantus-praeses „Halljátok-e fratres!" 
czímmel tiszteli még az őszbe vegyülteket is? 

5 ) Igaz-e, hogy önök annyira megközelítet-
ték az ős anya-egyház szertartásait, hogy a* meg-
holtakért is naponta imádkoznának, mint hallom, 
hogy segédgondnokuk eltemetésekor mondott 
imájában egyházi főnökük igéré ? 

6 ) Igaz-e , hogy önöknél olly rendszer ural-r 
kodik, hogy fényesebb temetések alkalmával 4—(> 
szónok is kirendeltetik szónokiam esperesileg, kik 
közöl aztán a ' gyászoló család választ, rendesen 
az előre recommendált szónokot, mint a' l é g k ö r -
zelebbi fényes temetés alkalmával, a' mikor a* 
gyülekezet sokat, mondhatom, igen sokat hallott, 
csak értelmes beszédet 's okos tanítást n e m ! 's 
az ajánlott szónok annyira el volt ragadtatva, 
hogy actiojában feledé, merre van az üdvezültek 
hazája 'stb., ugy hogy azt a' földön keresé ? 

Ha ezek igazak, ugy önök, b.-somogyi a tya -
fiak ! a1 haladás legfőbb pontján állanak, 's hogy 
jobban ismerhesse önöket a t. közönség, a1 3 
első kérdésre a' csurgói oktató uraktól, a* 3 utol-
sóra pedig a' tárgy - avatottaktól felvilágosí-
tást kér. Egy önöknél utazott hitök sorsosa. 

I s k o l a i növelés - i igy . Annak, ki tu -
dományos pályára szánja gyermekét, alig van 
aggodalmasabb gondja, mint az: hová, mellyik 
iskolába vigye még gyenge-korú 's értelmű, 's 
épen azért magára nem hagyható gyermekét?— 
és mi jól esik szivének, mi kéjes nyugalom száll 
az atyai ' s anyai kedélyre, ha jól talált kiütni 
választása! — Alulírt sok tekintetből', némi há -
laérzet nyilvánítása, a' jónak méltó elismerése, és 
másokkal is, kiket illethet, megismertetése tekin-
tetéből , nem tartja érdektelen dolognak tudatni, 
a' minden jót 's szépet terjeszteni igyekvő lapok 
által némelly szülők lehető hasznára azt, hogy 
tudományos pályára szánt,két gyermekére nézve 
igen szerencsésen és örvendetesen ütött ki iskola-
választása , ítéletét három évi tapasztalásán ala-
pítván , mellyek alatt gyermekei a' kún-sz.-mik-
lósi helvét hitfelekezetüek közép-tanodájában a' 
gymnasiális tanulmányokat tanulták és bevégez-
ték. — Hol ugyanis, különösen ama fáradhatlan-
szorgalmu föoktató l. Kelemen Gergely keze alatt 
a' növendék nemcsak jól taníttatik, hanem a' szó 
legkivánatosb értelmében növeltetik, 's gazdag-
ság és szegénység-szerinti fokozatosság nélkül 
egyenlően emberré képeztetik; minélfogva az 
ottani növendékek többijében, a'tudás gyümölcsei 
mellett, az erkölcsi szépség, módosság, életre-
valóság, pallérozódás kellemes virágait kéjes 
örömmel szemlélheti a' gyermek fejlődését gon-
dos,—'s nem azon önző, ki,ha jó a' gyermek, ma-
gának és a'természetnek, ha rosz, egyedül az i s -
kolának szokta tulajdonítani, — hanem igazságos 
szemekkel kísérő szüle. — Melly áldott siker még 
dúsabban ' s általánosabban tenyésznék ott, ha a ' 
virágokat rágó 's nyálaskodó irigy erkölcsi f é r -
geket elűzni sok küzdelembe nem kerülne.— Hát, 
nem édes öröm-e a' szülőnek az, mikor 16 éves 
fiját annyira kiképezettnek látja, hogy az máso-

Ikat tanítani, különbféle irás és ügybeli föltevé-
nyekre, söt az egyházi szónokszéknek a ' hall-
gatók teljes gyönyörüségérei betöltésére képes? 
— A" mondottak mellett még az ottani egyházi é s 



iskolai elöljáróság méltó dicséretére említve, — 
a ' humaniorakat tanulók általában ingyen iskoláz-
tatnak, de még 7 szegénynek évenként ingyen 
szállás, fűtés és téli világítás pontosan adatik; — 
a ' Táros nemesebb-keblü lakosai bőkezűségéből 8 
hónapig (régebben 10 hónapig) élelmezés is nyu j -
tatik; —• söt minden évben mindnyájan verse-
nyezhetnek, két nagyobb és két kisebb, Már ka-
pitány ( r . kath.) által alapított szorgalom-díjért, 
mellyek közöl egyik nagyobbat alulírtnak Sándor 
fija nyervén, mindkettő pedig a ' felebb elősorolt 
Jótéteményben is részesülvén, ugyancsak alulírt, 
a* mellett, hogy szíves köszönetét örömmel nyil-
vánítja , kívánja is szíve mélyéből: hogy Kún-
Sz.fMiklós városát, *s annak illy díszére való 
veteményes kertjét, az iskolát (mellyből, hogy 
jeles egyének kerülnek a" szomszéd főbb isko-
lákra, ezek t.cz. elöljárói is nyilvánítani készek) 
gyöngéden-ápoló elöljáróit, 's nemesb- keblű la-
kosait Isten áldja és virágoztassa, 's e* nagyszí-
vüségben,—mit eldödeik több mint 100 év nyo-
mán cselekesznek, 's jelenleg azzal is bizonyíta-
nak, hogy a1 szükséggel fenyegető időhöz sem 
srófolták fel az asztalbért az idegen tanulók szá-
méra, ugy hogy 6 0 — 1 2 0 v.ft. szállással tisztes-
séges asztalt kaphatni, meglankadni ne hagyja, 's 
támaszszon idöröl-idöre olly hálás Szalaiakat, ki 
r é g ezelőtt itt-tanulása meghálálásából több száz 
darabból álló könyvgyüjteménynyel ajándékozá 
meg a" lárma nélkül viruló szende kis tanintéze-
t e t ! B a j ó J á n o s , 

a.-némedi ref. lelkész. 
Nyilvánítás, köszönet és óhajtás. 

Egyházunk ügyeiben tettleges fáradozásairól 's 
ernyedni nem tudó, kitürő szorgalmáról szerte is-
meretes esperesünk n.t. Perlaky Dávid úr közben-
járása következtében, * ) valamint tavai, ugy e1 

je len évben is, — testvére t.cz. Perlaky Dániel 
úr, győri nagykereskedő, 's ugyan Győr- és Mo-
sony-megyék táblabírája, szinte győri polgári ör-
sereg kapitánya, mint nem is esperesi megyénk-
hez tartozó egyén, — korunk ezen szent szóza-
tától meghatva: „Neveljünk" — mosony-győri 
egyh.megyénk kebelében létező, már-már szép 
előmenetelt tanúsító elemi iskoláink kitűnőbb szor-
galmú tanítói közöl hármat, névszerinti felpéczi 
Simon István, bezi Döbrentei Ferencs és móricz-
hidai Baranyai István ev. iskola-tanító urakat, *#) 
tekintetbe vévén nem legkedvezőbb állásukat, 
egyszersmind bennök, valamint egyebekben is a' 
szorgalom tüzét éleszteni szándékozván, egy 
egész öltözetre megkívántató posztófóle anyaggal, 
vagy annak fejébe minden egyet 40 váltó ftokka 
nagy-lelküleg megjutalmazni kegyeskedett. 

*) A' bi maga is éveaként több hetekig folytatni szokott 
iskolai vizsgálatok alkalmával tulajdonából szerzett jó 
könyveket szokott minden iskola szorgalmatosb n ö v e n -
dékei között rendesen kiosztani. B. 

* * ) Tavai más hármat, kivévén a' fetpéczit . B. 

Vegye a ' nemes-szivü adományozó e ' neme? 
tetteért méltánylatul irántai hálás tiszteletünknek 
szeretettel párosult legőszintébb 's legforróbb kö -
szönetét , ' s engedje hinnünk azt, hogy V$lamjot 
eddig, ugy jövendőre is segéd-kezeket nyújtasd, 

„nevelés" reménydús terén siberteljeson előbb-
re haladhatni. Engedje hinnünk azt, hogy ápolni 
fogja Isten szép kertét, iskoláinkat, ezutánrais, a ' 
szellemi eröt anyagival támogatva, — buzdítván 
ez által azoknak kertészeit. Engedje hinnünk azt, 
hogy éltető nedvet nyujtand 's öntözni fogja a ' 
gyenge virágokat, mellyek körül ha gyengédeden 
dajkálkodó kéz folytonosan nem fáradozik, csakha-
mar ellankadnak; *s az előbbi ipar elhanyagultával 
a' tények mezeje elparlagúl, 's bojtorjánt nevel.— 
Adjon Isten a ' „nevelés" lobogója alá egyhá -
zunknak sok illy fentemlített lelkes espereseket, 
— támaszszon az érdeklett nagyon-tisztelt ado-
mányozóhoz hasonló számos nagylelkű hon-pol-
gárokat!!! B l a j s z a J á n o s , 

bezi segédlelkész. 
Köszönetnyilvánítás Hnsztról. 

E' napokban n. t. Gy. J. szathmári esperes úr 
egy kis magyar-törvénykönyvvel szaporítá isko-
lai kisded könyvtárunkat, már a ' múltévben egy 
középrendü kőszegiféle bibliát ajándékozván. 
Szigorú szerénységét ismervén az igen tisztelt 
urnák, hallgatással akartam a1 köszönet helyét 
pótolni, így azonban magam magamat vádolám, 
tudván, hogy hálátlannál nincs nagyobb terhe a* 
földnek. Fogadja tehát, kérem, n.t. úr, iskolánk 
iránt mutatott jószívűségéért alázatos köszöne-
tünket! Bizodalmasan ajánljuk ezutánra is kegyei-
be magunkat 's iskolánkat. 

Hát van Huszton könyvtár? kérdezheti valaki; 
kisded könyvtárt említék, és illyen van, néhány 
évvel ezelőtt állíttatott 's jelenleg 50 — 60 darab 
— az elemi iskolák számára legszükségesebb — 
könyvet foglal magában , 's mint most is köve-
tendő példát mutaték föl, a' lelkesek gondosko-
dása 's pártolása által lassanként szaporodik. — 
Bárcsak miden elemi iskoláinkban kezdenék már 
valahára az illetők a' nélkülözhetlen iskolai 
könyvtárt létrehozni! B. F. 

Nyíltlevél oktatók vámjogát il-
l e tő l eg . Tiszt, szerk. úr! Minthogy e' lapok 
multévi 50. számában megjelent azon nyil t leve-
lem, mellyben, a'sok helyeken, azok közt Fehér -
gyarmaton is divatozott oktatók vámjogát roszaltam 
's idétlenségének foszlányos takaróját kissé m e g -
szellőztettem, a' kedélyeket, bizonyos egyházi 
férfiú — nem az igentisztelt helybelit értem — 
szítván a" tüzet , 's elhitetvén, miszerint ez által 
kigúnyolva 's nyilvánosság pelengórére vannak 
állítva, Reamur 8 5 — 7 0 fokára buzdította: a ' 
berzszikráju ingerültség elperczegtetése, a ' f é l -
reértés eloszlatása tekintetéből, méltóztassék e ' 
sorokat becses lapjaiba fölvenni. 

Tehát, ezennel nyilvánítom, azon uton, mely-



lyen magát kigúnyolva érzi a' f.-gyarmati e g y -
ház, miként böcsületének compromissioja legtá-
vulabbról sem volt még csak eszemágában is, 
hogy güny nem jellemem, főleg ellenében 's j e -
lenben, a' midőn reám nézve mindenek ékesen és 
szép renddel mennek kebelében. Hogy pedig a' 
fenemlített balszokást megkeféltem, azt cs^k azon 
tisztességes szándokból tettem, miszerint a' sok 
jó szokás közt, ez az egy rosz ne lábatlankodjék, 
— koránsem azér t , hogy azt következtethesse 
belőle a' nyájas olvasó: miszerint Fehérgyarmat, 
egy rosz szokás levén benne, már rosz hely. 
Nem, nem! ezen pogány hermeneutika ellen ezen-
nel ünnepélyesen tiltakoznám. — Hogyha pedig 
a* mezetlen 's általánosan mondott igazság a' 
vámjogot megrovó nyiltlevelemben kissé fanya-
ran ízlik: ez a' dolog lényében fenekük, 's habár 
előadását még egyszer annyira hintenők is meg 
sima szavak czukrával: a* compositio csak annál 
ínysérlöbb leendene. Mindig legjobb a' termé-
szetes hang, 'sa* szabadelmüség jobb, mint a' hí-
zelgés. Ez rendületlen elvem. Lehet, hogy ezt 
sokan eszélytelennek tartják. Én nem. Ennek ki-
vánatában a1 ferde szokásokat megrovom, a* jókat 
á mon aise megtapsolom; mert: wenn ich nicht 
strenge nach meinen Grundsatzen handeln will, 
hogy Seume szavaival éljek, wer soll es sonst?... 
az igaz ügyben, ugy hiszem, az egész természet 
védangyalul kél föl mellettem. 

Még néhány szót azon tisztelt lelkész urnák, 
ki ellenem agitalt, mondván, hogy csekély „köz-
leményem merő pasquill, mit nem tudja, hogyan 
mer egy rector írniekklézsiája ellenében?" So?.. 
Tán nincs helyes fogalom D - ban a' pasquillröl 
's azért keresztelé drága ön szerény hangon irt 
nyiltlevelemet annak?.. Továbbá, félni kellene 
az iskolatanítónak a' egyházában levő rosz-szoká-
sok ellen kikelni? . . De mitől? . , Richtig! még 
hivatalától is elmozdíthatják, alias: kicsaphatják 
é r t e ! ! ! Y a — t — i l un malheur égal aux nőt-
res? . . . 'S pedig ebben van valami; mert általa 
könnyen fölingerelheti a' népkedélyt, melly fö-
lötte szeszélyesen koczkázik, mellytöl függ in 
nltima analysi üdve (!) 's mellynek ellenében ön-
állása sem több, sem kevesebb, mint egy hitvány 
semmke, vulgo: zero. — De nyugodjék meg a' 

különben igen tisztelt egyházi férfiú, miszerint 
én ettől de csak egy mákszemnyit sem félek, 
pedig azon egyszerű okból: mert sokkal világo-
sodottabbak 's józanabbak a' fehérgyarmatiak, 
semhogy illy tényt elkövethessenek 's így az illy 
rémképek soha nem fogják étvágyamat elrontani. 
Ha ki más helyzetben van, — ha ki fél azt tenni: 
ám ne tegye 's ne nyújtsa ki csigahéjából sza r -
vát, önállástalanságunkban nem mindig levén az 
eszélyes dolog. 

Ad vocem önállástalanság! Férfiai a' hatás-
nak ! így lesz e ez mindig? . . . . Oh ! mondjatok 
nemet, lelkünk megnyugtató dogmájául, 's adjatok 
reményt a' jog 's igazság hangján esdő iskolata-
nítóknak, miszerint annak büvfénye leikök firma-
mentjére ívezve magát, legalább hazudja szebbé 
meddő és méltánysivár pályájukat. Önállás és for 
ever önállás! 

Ezen nyitány után örömmel van szerencsém 
a' botrányos nyíltlevél eredményeül jelenteni, 
miként az oktatók vámjoga Fehérgyarmaton, dé 
másutt is sok helyen, mint értesítve vagyok, 
az illetők illendő kárpótlása mellett, eltöröltetett. 
Köszönet ezért részemről a' helyi egyházható-
ságnak, főleg pedig a' lelkes tek. Fábián Gábor 
hites ügyvéd urnák, kinek ezen egyházban, k ü -
lönösen a'nevelés ügye körüli babérjai örökzöldek 
maradnak. Éljen a' derék férfiú! 

'S most már ,uraim, fehérgyarmatiak! nyilvá-
nosság előtt tisztán állván az ügy 's tisztán önök, 
mint a' kor szavát megérteni tudók 's akarók f o -
gadják jobbomat 's legyünk quittes et bons amist 

Ki a* legmélyebb tisztelettel vagyok Fehér -
gyarmat, N a g y J ó z s e f , 

oktató. 
I g a z í t á s . A* Prot. Egyh. és Isk. Lap 

44-ik számában Tübingából az ottani egyetemen 
tanult ifjak névsora közöltetvén: egyebek közt 
Szeberinyi Andor is említtetik, mint jelenleg su -
perintendens. Közlő hibáz. Szeberinyi Andor 
maglódi pap volt 's már régen meghalt, öcscse a* 
mostani bányakerületi érdemdús superintendens 
Szeberinyi Jánosnak, ki nem Tübingában, hanem 
Jenában tanult másfél évig 's ott, bár nem volt 
pénz bőviben, az akadémiai díjakat mindig ponto-
san fizette. C. J. 

Előfizetési hirdetmény. 
A' Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 

a' jövő 1 8 4 6 - d i k évben is folytattatni fog. Előfizetési ár félévre: helyben, boríték nélkül 
2 ft. 4 0 kr., postán boríték alatt 3 ft 4 0 kr. pengőben, egész évre két annyi.—Előfizethetni 
minden kir. posta-hivatalnál, Pesten: Landerer és Heckenast könyvnyomtató intézete ü g y -
szobájában a' Pesti Hirlap kiadó-hivatalában. Hatvani-utcza Horváth-ház 4 8 3 - i k sz., földszint. 

A9 Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
49. szám. Negyedik évi folyami. Dec. 7. 1845: 

In animabns nostris semina virtntum innata sünt , quae si bonus caltor crescere permitteret , 
ipsém naturam ad perfectionem deduceret. 

C i t e V ' o : 

TARTALOM: Ab öntökéletesítés lényeges kötelessége mindenki-
nek, de az kiváltképen a'papnak. S z a b ó S á m u e l . — 
Lelkész és egyház szavazata közti arány. F á b i á n I s t v á n . 
— Perikopák. R i t t e r A. J. és B e r g m a n n Lajofc.—'-
Szemelvény a' dunántúli ref. egyházkerület közgyűlésének 
tárgyai közöl. S t e t t n e r I g n á t z . Ugyanezen gyűlésről 
másik tudósítás. 20ár. — Népiskola-taníló egylet F. Zemp-
lénben. D ú l B é n i a m i n . — Belföldi vegyes közlemények. 

Az öntökéletesítés lényeges köte-
lessége mindenkinek, de az kivált-

képen a' papnak. 
(Emlékbeszéd Szombathy József, bejei pap, fölött. * ) 

Minden időkornak megvan a' maga saját bé-
lyege, melly azt vagy sötét durva alakjában, vagy 
az emberi kifejlődést 's müvelödést-tanusító j ó -
tékony fény sugárában tünteti elő. A' régi szá-
zadok, mellyekben csaknem egyedül az ököljog 
*s véresharcz szelleme játszották vala a' fősze-
repet , mellyekben a' nemzetek hervadoztak, az 
emberiség magasztos érzelmétől kevésbbé áthat-
Vák: mikor a* fanatismus és zsarnok önkény sok 
tartományokat vérbe és lángba borítottak, 's a' 
békés családok nyugalmát elrabolták : érzést-lá-
zító színben rajzolják előnkbe miszerint az embe-
rek dühös vadállatok módjára dulongtak egymás 
között, az eltiprott jogok romáin szerencséjüket 
fölépítendök: ellenben a1 közelebb mult évtizedek, 
leginkább pedig jelenkorunk, pirulva az elkövetett 
sok embertelenséget!, hüvelyében nyugvó éles 
aCzélfegyverét igen ritkán, csak jog-rablást 
boszúlni szokta előrántani, rendszerint az okos-
ság fegyverét használja, 's a* társadalmi jóllét 
e&zközlé&eül az igaz fölvilágosodást tűzte ki ne-
mfcs munkássági lobogójára. Igenis! jelenkorunk, 
mellynek kivánata, hogy miként a* fényes napnak 
álflásdús sugárai,különbséget nemiémerve, besüt-
nek a* pór szalmafedte alacsony kunyhójába, és 
a* pompa 's kényelem csarnokába: akként az 
Igazság, polgári jogegyenlőség sugári egyfor-
mán melegítsék, 's szent érzelmekre gyulasszák 
a* daróczos szegénynek, mint a' b ibor - ' s bár-
sonyba öltözködő gazdagnak 's hatalmasnak ke-
belét : — jelenkorunk, ismét mondom, édes r e -

* ) Olvastatott a' tnrócz-vály-völgyi pap i - egy le t gyü lé -
•ébefi. Sz. S. 

ménynyel táplály hogy jöni kell* hogy jőni fog, a* 
nyomorult polgári világra nézve is, a" messiási 
rég ohajtott arany-idő,— talán hajnalcsillaga már 
aMáthatáron is van , — midőn majd érdemetlen 
kiváltságokban kevélykedöket ritkán láthatnak, 
azok pedig, kiket a' becsületes, okos közvéle-
mény kiválogat, a' közpolgárhoz szívesen l e -
ereszkednek , — mindenki megtanulja emberben 
becsülni az embert, és kibékülni azon gondolattal, 
hogy a' polgári jogegyenlőség igényelhető a' kol-
dustól, mint a' gróftól. 

A* XIX-dik század az, mellynek fénye, e r é -
lye 's hatálya kiterjed a' föld csaknem minden 
határira, ki a' több száz milliónyi rabszolga gyáva-
tömegü Chinára is, hol a' lealázott emberiség a ' 
Bráma csodáit mosolygó európai műveltség által 
kezd emelkedni; hol immár amaz évezredes szo-
kás, miszerint az elmaradott özvegy vagy meg-
égettetett, vagy elevenen eltemettetett — kezd 
kihamvadni, 's a 'szegény páriáknak gyászsor-
suk kezd derűre változni. — Mindezeknek oka 
a' tudományos, 's erkölcsi művelődés magasztos 
fénye. Ennek köszönhetik lételöket mindazon bölcs 
intézetek, mellyek szellemi előhaladásra 's nem-
zeti jólét fölvirágzá3ára alkotvák ; ennek azon 
időnkben keletkezett üdvös törvények 's rend-
szabályok, mellyek áldott kihatásuknak következ-
tében^ édes hazánkban is, számtalan polgári j o -
goktól megfosztatott jobbágyok már ma a' t isz-
tább emberiségnek érzeményit élvezik; ennek 
köszönhetik lételöket az őrültek,- vakok, siket-
némák és kisdedovók intézetei ; ennek a' nemzeti 
tudományos szellem előmozdításába fölállított ma-
gyar akadémia, mint szintén minden kisebb olva-
só-társulatok, magukat tökélyesbítö egyletek i s ; 
ennek a* hazai 's külföldi események eléggé mél-
tányolhatlan tárául tekinthető folyóiratok, ujság-
és divatlapok, miként egyházi életünknek ama 
megbecsülhetetlen orgenona a ' Prot, HL és Isk. 
Lap is, mellynek szerkesztőit áldja meg az Isten 
bölcseséggel és szépen viruló egészséggel! mint 
a' Nilus vize folyama Egyiptomon* legyenek ö k 
a* magyar Sionon I 

Három éves őrömmünnepét üljük mi is most, 
tisztelt egyleti magunkat a1 kor igényei szerint 
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tökéletesítő olvasó-társulatunknak. Igen i s ! há-
rom évek szálltakel sebes sas-szárnyakön fölöt-
tünk, a' mióta fenáll a* turócz-vály-völgyi egy-
let, öszpontosítása a' gyengéded erőnek, hogy 
annál düsabb szellemi élvezet álljon elő. Azonban 
midőn ajkimon kibocsátom a1 nagy szót: „öröm-
ünnepét üljük egyletünknek", a* keblemben ke -
letkezett fájdalmas érzelem ellenkezőről győz 
meg. Ugy vagyon I ha körülnézek, tisztelt papi 
társak! nem látom köztetek ama jeles férfiút, ki 
létrehozója vala társulatunknak ; nem látom itt 
n.tíszl. Szombathy József urat, ki dicsekedésünk 
és örömünk koronája vala. Nincs ugyan, többé 
nincs köztünk az erő- és kellemdús külember, 
de itt van 's körünkben leszen végig a* szellemi 
belember, — élni fog emlékünkben a' pályát győ-
zelmesen megfutott Krisztus vitéze, kinek kezé-
ben már szép pálya bére; keservvel vegyes öröm-
ünnepet ülünk hát. Örülünk azon, hogy fönáll 's 
virágzand társulatunk: kesergünk, mert a ' szere-
tett 's tisztelt Szombathy nincs közöttünk. Fölhi-
vottnak érzem azért magamat, tiszt, társulat! az ő 
emléke állandósítására, elöltetek arról értekezni, 
hogy: 

„Az öntökéletesítés lényeges kötelessége minden-
nek , de az kivdltképen a' papnak 

a) Az öntökéletesítési hajlam leglényegesb 
része az okos , nemes önszeretetnek, miszerint 
mindig folvilágosultabbak, erényesebbek, jobbak, 
műveltebbek és így boldogabbak törekszünk len-
ni. Határa annak messzire kiterjedő. Miként testi, 
ngy lelki erőnket is tökélyesítenünk kell. Csak 
ugy folyhatunk be saját boldogításunkra és a* 
társadalom felvirágzására, ha azon erőket, mely-
lyek keblünkben szenderegnek, fölköltjük korunk, 
rendeltetésünk, hivatalunk 's állapotunk igényei 
szerint, gyakoroljuk, alkalmazzuk. És ez a' k i -
képzés nem egyszerre történik, lassanként fejle-
deznek csirái, 's a' mint nemes iparral ápoljuk, 
ugy érlelődnek azok, ugy emelkednek kitűnő 
fenségre. A1 magvából kikölt tölgyfa is lassan-
ként emeli föl büszke fejét hódító magasságra, 
lassanként terjednek szerteszélylyel ágai , hogy 
rajta a' madarak biztosan fészket rakhassanak. A' 
kisded borostyán is apránként folyja körül az iz-
mos cserfát. Mikor az élet mezejére kilépünk, 
lelki erőnk nem egyéb, mint egy fejletlen bimbó, 
melly idő jártával kinyilhatik, de kora hervadásra 
is borulhat. Kettős sors, vészt- vagy áldást-hozó 
várakozik reája. Az egyik, melly, mint az idö a' 
fának jövendő termését, sokszor még virágzása 
elölt megvesztegeti, ugy vezeti lelki erőnket el-
satnyulásra,- ez a' műveletlenség gyász állapotja; 
a* másik, melly fölemel a' földiek 's anyagiak fe-
libe, emberi rendeltetésünk magasztos czélja felé, 
•— cz a' tökéletesedés fénysorsa. Ilogy egyiknek 
vagy másiknak karjai közé dűljön, sok tekintet-
ben magától függ az embertől. 

Önképzés nélkül nem egyéb az ember, mint 
egy darab durva anyag ; műveltség az a* Pro-
metheus, melly a* tüzet keblében felgyújtja. Mini 
a* salakjában heverő gyémánt, mellyhez még nem 
férkezett olvasztó szereivel a' bölcs vegytanár, 
észre is alig vétetve rejlik a' föld rögei 's durva 
érczei között: de majd az ő becsét vesztő nem-
telen részektől, elválasztatván bájoló alakban tű -
nik elő: akként a1 porteslben létező szellemi g y é -
mánt, a' lélek, is müvelés és tökéletesítés nélkül 
szomorú állapotban vesztegel; de majd, mint a ' 
selyem bogár, önmagából kifejtvén drágaságait, 
elhányván ónsulyu borítékát, melly öt a' földiek-
hez lánczolva, magas röptét akadályozza, — 
mint sas fentszárnyal, büszkén emelkedik égi 
hazája felé, honnét szellem-szikra gyanánt röp-
pent alá. 

Hogy a' földet-túró vakondok egész életét 
földalatti sötétségben tölti el, nincs miért rajta szá -
nakozzunk, — hiszen a z , az ö rendeltetése; de 
hideg borzalom 's lesújtó érzelem futhatja k e -
resztül valónkat, egy tudatlan, műveletlen ember 
láttára, ki hasonlóan nyomorú vakságban, lelki-
sötétségben búvik az életen keresztül. — Ott áll ö 
az élet szinén,önléte czélja's rendeltetése felöl mit-
sem tudva. Véli, hogy, mint a' növény, ö is csak 
ideigi teremtmény, ki néhány évi küzdelmei után, 
orczája verejlékivel szerzeit kenyerét megemészt-
vén, sírba dől, abból soha többé föl nem ébredendő. 
Leözönli naponként reája bájsugárit a' nap, ós 
az őt magasb érzelmekre nem serkenti, hiszen, 
az ö rövid-terjedelmü gondolata szerint, minden-
napi esemény az, bámulást sem érdemlő; leteríti 
sötét bársony-palástját az éj, milliárd ragyogó 
fénypontok, mosolygó csillagok tünedeznek föl 
az ég azúr boltján, — oh! a1 műveletlen emberi 
alak hideg, mint a* márvány-szobor, keble fagy 
és j é g , mellyben érzelem csirája nem fakad a* 
mindent-alkotó iránt, mint Gröndland örök hava-
sán fű nem kél a' dermesztő fagy miatt. — A* 
természeti tünemények ledöntö-erővel hatnak a ' 
ki nem képzelt emberre. Látja a' nap-fogyatko-
zást, mikép az néhány perczekig elsötétül, 's vi-
lág végét jósolja. Lát nyári estéken az égen 
egyes csillagokat erősen ragyogni, majd e g y -
szerre az égen leszaladni; 's véli,hogy e' leszaladt 
csillag-forma test valóságos csillag volt , holott 
ez az úgynevezett csillány, a' légkörben külön-
böző porszemekből alakult gyúlékony részek lob-
bot-vetö szétpattanása; látja a 'bolygó tüzet éjjel, 
temetők, tavak, mocsárok's más különös-kövér-
ségü földek körül, hol a' gyúlékony anyagok 
lángjai ellebbennek, és kisértő lidércznek, vagy 
földalatti arany-, ezüsttömeg kövér penésze föl— 
lobbanásának, elásott kincs jelének tartja. Való-
ban, a' műveletlen embernek egész élete nem 
egyéb, mint emésztő képzelödések halmaza, —nem 
egyéb, mint lázbetegnek nyugtalansága, ki szirtek 

, tetőin járkál borzadalmas álmában, mellyböl csak 



akkor ébred föl, ba élte napja csakugyan leáldo-
zik sírjánál. 

Ellenleg milly édes, milly áldásdús a* magát 
tökélyesbített embernek élete! Ö előtte nincs ho-
mály, nincs kétség az élet utján. Minden tüne-
mény szemei előtt, minden látomány a' természet 
ölén, tiszta világosság, megértett igazság. Előtte 
pusztító orkánok, iszonyú földrengések, népes 
falvakat, virágzó városokat *s tartományokat si-
ralmas sorsra juttató vízáradások, jégesők nem 
Isten haragjának bűntető ítéleti: hanem a'teremtő 
bölcs törvényein alapult kültermészeti rendszerbe 
beszőtt változások, mellyek a' világ-egyetem j a -
vára szükségesek, az egész zavarba hozása nél-
kül ki nem maradhatók, 's Isten bölcs kormányát, 
igazgatását tanúsítók szintúgy, mint az áldást-
eszközlő termékeny idők 's háborlalan csendben 
működő természet kellemes gyümölcsei. 

A'magát tökélyesbítelt ember, felülemelkedve 
a ' jelen szük határán, átleng a1 multak hónába, 's 
lelki éleményt gyűjt magának annak borúin és 
virányin. Elnézi lelke fájdalmával, minő átkos 
szüleményt 's fajzati valának a' barbar hajdannak 
az emberi szelíd érzelmeket nem ismert Camby-
sesek, Astyagesek , kik határtalan hatalmukat 
kény- és szeszély-szerint gyakorolván, hajbor-
zasztó tetteket véghezvinni képesek valának. 
Látja, hogy amaz embereket élve eltemettetni, 
az igazságot saját parancsára kimondott Pera-
spesnek gyermeke szívét keresztül-lőni nem írtó-
zott. Látja emezt, hogy unokája meggyilkolta-
tását végre nem hajtott Harpagusnak, saját gyer-
meke húsát étkül feltálaltatni, és a' fiút apja le-
húzott bőrével fedett székről törvényt mondatni 
mulatságnak tekinté. Nézi másrészről lelke r e -
peső örömével, az emberiség ama jóltevö barátját 
Cecropsot, ki Attika makkal-élő 's mezítelenül járó 
vad lakosit az erdők rengetegéből kiédesgetvén, 
egy olly társadalmat alapít, mellyböl idővel bölcs 
philosophok, törvénytalkotók 's győzelmes baj-
nokok állanak elő 's iskolája lesz a' föld kereksé-
gének. Látja a' multak tükrében a' dühöncz Cali-
gula, Nero 's Maximinianokat, és elgondolván, 
milly sok ártatlanok vérzének el ezek hóhérpal-
losuk alatt, kik vad hahotával jártak az általok 
meggyilkoltattak sírhalmain, hálákat ad az égnek, 
hogy már ma igazság-szeretet és kegyelmesség 
örködnek a' trónok fölött. Ismeretesek előtte más 
oldalról az Alexander Severus, Titus és Traján 
bölcs uralkodók nemes erényeik, — bámulja a' 
thermopilei hőst, háromszáz vitézeivel dicsőén el-
esni, és Codrust, midőn, hátán száraz galyakat 
vive, az ellenséges táborba, hazájáért elvérzeni, 
Önkényt megyen. Magas érzelmekre 's tettekre 
hevül, midőn egy magyar Leonidásnak Zrínyinek, 
a ' szigetvári bajnoknak, lángoló hazaszeretetét, 
rettenthetlen bátorságát 's hősi jellemét olvassa. 
Valóban a' müveit, és pallérozatlan ember sorsa 
közt ég és föld a' különbség. — Egyik élte v i -

lágos fény, a* másiké gyászboru; egyik az egye-
nes, tükörsima ösvényen is — mint hab, miot 
kormány-nélküli hajó — hányatik: másik az éles 
kőszirtek közt is bátran halad; e?yik a' sors vé-
szei közt is nyugton él - másik a* mosolygó sze -
rencse karjain is hervadoz; egyik angyal-ember: 
másik ember-állat. Az öntökéletesítés egyedül az, 
mi az embert emberi méltóságra emeli, az erény 
koszorúját homlokára fűzi, földet éggel, mulandót 
halhatatlannal összeköt, azért is az mindenkinek 
lényeges kötelessége. De az kiváltképen 

b) a' papnak. 
Igaz, hogy a'pap is sem több, sem kevesebb-, 

mint ember, ö nem közép-személy Isten és em-
ber közt, mint a' hajdani persa Mágus, kinek egye-
dül nyilatkoztatá ki Ormuzd önakaratát, ki egye-
dül látott a' jövendő sötét kárpitja alá, azt egye-
dül fölleplezendö. A' ker. pap nem illyen: ő so r -
sosa az erénynek és gyarlóságnak, a' tökéletese-
désnek és elaljasodásnak, ő csupán olly test- és 
vér-alkatu 's lelki tehetségű lény, mint minden 
más, ki istenképét hordozza magán. — De mint-
hogy a' pap a* legfontosb állást birja e' földön, a* 
nép tanítói fenséges hivatal lévén munkássági 
köre; minthogy Ő a' szenvedő emberiségnek ta -
nácsosa, vigasztalója, 's a' szerint, a' mint égi, i s -
teni küldetését elismeri, teljesíti, angyala vagy 
átka a' maga körének; minthogy Jézus ama 
mennyei tana: ,,ugy fényljék a' ti világosságtok, 
hogy mindenek megláthassák" mindenekre ugyan, 
de kiváltságosán a1 néptanítókra alkalmazható: 
szükség, hogy a' pap, teljes buzgalma szerint, 
szíve 's lelke tehetségeit, álláspontjától, rendel-
tetésétől, a' kor szellemétől igényelhető tökélyre 
művelje; mert csak ekként lehet az, mi lenni tar-
tozik, munkás társa Istennek az emberiség neve-
lésében, áldást és boldogságot-eszközlö tagja a* 
társadalomnak. 

A' tudományos műveltség fökelléke tehát a ' 
papnak. Tanítani csak annak lehet, ki elébb maga 
tanult, —hasznosan 's a' kor igényeihez alkalma-
zólag pedig csak annak, ki az iskola szük falai 
közt szerzett ismereteivel meg nem elégedve, 
szomjas kebellel száll virágról virágra a' tudomá-
nyosság tág mezején. Embert, keresztyént ' s 
polgárt kell a' papnak, mintegy széles munka-
körben élő oktatónak, nevelni. „Embert nevelni 
áll a' lélek-'s szellem-kiképzésben 's az egyete-
mes tehetségek kifejtésében" mond a' remek Sze-
mere. Milly fenséges tárgya a* pap működésé-
nek! Sok emberre nézve egyedüli iskola a'temp-
lom, ?s egyedüli tanító a* pap. Azon parányi tu -
dományos ismeret csirája, melly az iskola pora 
között gyermek-korában keblében kihajtott, az 
idő és mostoha körülmények miatt elhervadt. Vaj^ 
jon nem a' templom-e az, hol a' tiszta emberiség 
fényoldalával megismertetik a' tudatlan ? nem a* 
pap-e az, ki az elparlagosodott lelket az állatiság 



rablánccai közöl kiszabadítja? Nem az embert ne-
velő pap kötelessége-e figyelmeztetni mindenkit, 
fc* pogány népek gyászsorsukra,' kiknek eltévedi 
okosságuk nem ismerik, nem tudják, mi az igaz 
böldogság, mi eszközök által föltalálható? nem 
tndják, milly sokat jelentő nagy nevezet: ez „ e m -
l^er'*? Ugy van! a* pap tanítja meg hallgatóját, 
hogy nem az emberi külszép alakban — bár ez 
tillal is méltóságosabb a' földi több állatoknál — ,de 
nemes szellemében áll az emberiség; a1 pap ma-
gyarázza meg a' lelkes Dávid szavait, meilyeket 
intézett fijához, mondván: „ember légy." 

Keresztyént 's polgárt nevelni még nagyobb, 
még dicsőbb feladat. Tanítni a' halhatatlanságot, 
tanítni, hogy a* lélek és az ég egymással roko-
nok, *s bár a' test, mint egy romlékony porhant 
szerte-törjék is, a? lélek búrjainak Összhangzata 
az örökké-valóság bájvidékin enyészhetlenül zen-
gedezend. Hirdetni a' bűn rabjának szabadságot, 
biztatni Isten kegyelmével, hogy kétségbe ne 
essék, meggyőzni, hogy a' megigazulás és üdv nem 
lehetlen, a* föltételek e' végre igen kedvezők, 
igaz hit kívántatik, melly gyümölcsöket teremjen 
az örök-életre. Tanítani Jézus fönséges morálját, 
mivel tartozunk Istennek, magunknak, felebará-
tinknak, még ellenséginknek is;—varázs-szinben 
előállítani azt, mikép eszközölhető a' nyugalmas, 
kellemes polgári élet? Mi szempontból kell nézni 
a* törvényes felsőbbeket, kormányzókat, birákat? 
Mikép kell magunkat még az üldöztetésben is, a' 
kegyetlen hatalmasok irányában is viselnünk? 
Dlindezt pap köteles véghez-vinni 5 neki tanult, 
okos és müveit embernek, buzgó, magas-érzelmű 
keresztyénnek, és a' honszeretetet a' világ-pol-
gári kötelességgel szépen megegyeztetni tudó 
bölcs polgárnak kell lenni. 'S vájjon mindezek 
nem olly tárgyak-e , mellyek lankadni nem tudó 
buzgalmat, lelke éber figyelmét 's tökéletesítését 
Igénylik a' papnak ? 

Az emberiség 's társadalom boldogítására 
eredménydúsan csak ugy folyhat hát be a' pap, 
ha magát korszerüleg kiképezvén, erélylyel 's 
halálylyal működik, hogy minden tagok eljussa-
nak, rendeltetésök mértékéhez képest, a1 müveit-
cégre. Tények igazolják, hogy a' hol a' vallás 
kezelői korlátot veiének a' nép szellemi kifejlő-
désének : ott inség, nyomor ütének sátort, 's olt 
a ' papok elébb-ntóbb meghúzták a* halál-haran-
got, a1 társadalmat enyészet sírjába temetendők: 
ellenleg hol meggyújtják a' tiszta tudomány 's jó -
zan-ész világának fáklyáját a* vallás-szolgái, 
hogy azt mindenek lássák: ott csalhatatlanul 
emelkedik a' nemzet erényről erényre, nyere-
ségről nyereségre. Ugyanis, minél több benne a* 
fölvilágosított egyén, annál több annak erkölcsi-
ereje, annál biztosabb alapon nyugszik a' trón, 
könnyebb kormánya's boldogabb népe ; mert nem 
igaz az, mit a' régi iskolák némi bölcsei monda-
nak, hogy: „több szerencse rejlik az együgyűség 

lépcsőin anyagi kéjek közt, mint av kifejlettnek 
erkölcsi körében", ez nem való; mert ha így lép-
csőről lépcsőre lejebb-ereszkednénk, utóljára a' 
medve barlangi mulatságát kellene irígyleni, nem 
áhítozni Newtonok, Galileik tudományos erkölcsi 
fenségökre. Bizony a ' reális tudomány, az igaz 
felvilágosodás nem szült még roszat soha, sem-
miféle tartományban : de a' tudatlanság, vakság, 
bárdolatlanság veszélyt szokott mindig hozni a* 
népekre. 

De mennyei 's földi jólléte alapját is szintén 
csak tökéletesedés 's műveltség által vetheti meg 
ar pap. Az az egyetlen jutalom, melly minden 
kincsét a' földnek értékével felülmúlja, nem más, 
mint a" békés öntudat 's a' belső erkölcsi harmó-
niának édes élvezete. Külfény, messze-terjedő 
birodalmak, hatalom, tisztesség, nagyhírű ősök 
álljanak bátor jobbja és balja felől az embernek, 
— mindezek nem nyújtanak olly lelki-gyönyört 
's megelégedést, mint azon szende öntudat, hogy 
ernyedetlen iparral törekedtünk megfelelni köte-
lességünknek ; mint azon keblünkben szelíden 
bangzó isteni szózat, hogy életünk nem sybariti 
állatiság, nem halotti tornak meg nem szűnő rest 
ünneplése volt, 's minden nehézségek daczára, a* 
lelket, az istenség képmását, a* lehetőségig kimű-
veltük, hogy ideigi szállásából a'testből, kiköltöz-
vén, az örök tökéletesedés honában — hol a ' r é sz -
szerinti ismeret tiszta világossággá, a' hit színről 
színre való látássá alakúi — magát örökké töké-
letesítse. 

A' műveltség tényezője továbbá azon földi 
boldogságnak is , miszerint a' pap a" méltatlan 
szenvedések, rágalmak, boszuállás ostromi kö-
zött el ne csüggedjen. Méltatlanul szenvedni i s -
meretes sorsa a' papnak, kivált a1 protestánsnak. 
Minden időkorban voltak ellenei azoknak, kik a* 
közjó előmozdításáért, az igazság szent vértje 
alatt, bajnoki elszántsággal víttak. A* háladatlan 
athenei nép száműzi Aristidest, mert kitűnő igaz; 
a1 büszke római nép az ifjabb Catót — ki a* 
praetorságot mindenek felelt megérdemli vala — 
elmellözi; mert a' hizelgésnek, a* nép kegye v a -
dászásának barátja nem levén, az igazság és 
egyenesség ösvényéről le nem lépett. Ma is 
vannak vértanúi az igazság szeretetének, ma 
is sokan járnak-kelnek vérző-szívvel 's betö-
rött fővel, hogy napfényre hozták a* fügefa-leve-
lekkel magát fedezgelő gonoszságot: de kivált-
képen a* pap az, ki legtöbbször rágalmaztatik *f 
üldöztetik, ha, minta'Malakiás papjának: „igazság 
törvénye van szájában, álnokság nem találtatik 
ajnkiban, békeségben ós egyenességben jár.'6 

Malakiás 2. 6. 
Vájjon mindezen szomorú körülmények kö-

zölt nem azon nemes műveltségi öntudat 
ad-e nyugalmat *s békét a' papnak, hogy 
az ő ajkai őrizték az igazság tudományát, hogy Ö 
inkább kívánt tetszeni Islcnnek, mint emberek-



nefe, hogy Ót ama tiszta elv lelkesítő nemes tettre: 
„minden földi jó, minden emberek előtti kedves-
ség hasztalan", vagy más szókkal: „mit használ 
valakinek, ha mind e' világot megnyeri is, ő 
magát pedig elveszti, és magában kárt vall?" 
Luk. IX. 25. 

Ezekből a1 szempontokból indulva már ki 's 
igaz-hűn megvizsgálva, mit tehet 's mi áldással 
folyhat be öntökéletesítése 's műveltsége által a1 

pap mind az egyházi, mind a' polgári társadalom 
jóllétére, mennyire mozdítja elő annak virágzá-
sát, mennyire eszközli önboldogságát is: midőn 
ellenben egy műveletlen 's magát tökélyesbíleni 
nem buzgó pap, — a' ki héti panaszos szakmánya 
lerovásán felül egyedül a' mammonnak élve, tu-
dományos és szellemi élvezetekért mitsem áldoz, 
sőt még ama kevésbe-kerülő, igazi lelki éleményt 
nyújtó 's felszámíthatlan hasznot 's áldást-árasztó 
E. és Isk. Lapot is nélkülözi — midőn-mondom, 
egy illy szívtelen és pallérozatlan pap az öt hall-
gató népre 's önmagára is gyalázatot húz, *és 
nem angyala, de sátánja lesz tiszteletes körének: 
tagadhatatlan igazság, hogy a1 papnak mindenek 
fölött lényeges kötelessége az öntökéletesítés. 

• • 
• 

Ezen nemes irányt tűzte lelke elébe n.tiszt. 
Szombat hy J. úr is. Ebben szedödtek össze — mint 
gyújtó tükörbe a1 nap hő sugárai — keble forró 
vágyai 's érzelmei, és azok jótékonyan áradának 
szét egyh. megyénk, mint közelebb e' kisded tár-
sulat felett is. Örömmel hallók, mint alakulnak 
papi olvasó-egyletek, művelődés és öntökéletesí-
tés phárusai gyanánt, 's édes vágy keletkezelt 
keblünkben is egy olvasó-egylet alakítása iránt. 
És megszólal szelíden, mint Aeol hárfája, három 
évek előtt Szombat hy, 's mint síp hangzatára a' 
tévedező nyáj, egybegyűltünk, egygyé lettünk *s 
egy lélek lelkesít bennünket, az öntökéletesítés 
lelke. Azonban, fájdalom! ő nincs közöltünk! Ah, 
kimondotta volna ezt , hogy ö, az erődús férfiú 
lépjen ki legelébb egyletünkből ? Oh Isten! milly 
megtudhallanok a' te itéletid, milly végére me-
hetlenek a* te úlaid!! Adjad, kérünk, hogy késő 
jőjön el az estalkony, melly minket leszólít mű-
ködési pályánkról; adjad, hogy a' béke 's atyafiúi 
szeretet lelke lebegjen minduntalan felettünk, 's 
ne engedje fölbomlani társulatunkat, melly ha 
bámulatos erőket 's mozgalmakat nem fejt is ki, 
de parányi tehetségéhez képest jótékonyan hatni 
*s előre-törni vágy ós ohajl! 

Idv. lélek! Szombathynk lelke tekints alá 
fény-körödből, 's lásd m e g , hogy mi téged 
most is könyözön közt emlegetünk, 's el nem 
feledünk, míg élünk. 

S z a b ó S á m u e l , 
gömör-szkárosi ref. lelkész. 
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a r a n y . tj^w 
Egyik közgyűlésünkön, képviseleti rendsnr 

tárgyalása közben, szőnyegre került ez érdekes 
kérdés is : „Micsoda arányban álljon lelkésrsza* 
vazata presbyterekével? — Eddigi gyakorlat 
szerint-e?—vagy minő módosítással?"-*-'s elmon-
datott azonnal, világi részről, a1 többször hallott: 
„Nálunk semmi ordo"—„lelkészek érdeke csak as, 
mi világiaké" — sőt „nem is képzelheték n é -
mellyek, minő különvált érdeke lehetne lelkész** 
nek egyházáétól ?" — *s ennélfogva „miért l e -
hetne szüksége több szavazatra az ö t , mint egyik 
elnököt, tör vény szerüleg illetőnél?*' — Ezek 
következtében, e* kissé bonyolult eszmény, benno 
a' némellyekben kétségtelenül megegyezők — 
tán egy kis elsietésből — mindenben egyezőknek 
nyilváníttatván, élénk vitatkozásra adott alkalmat; 
utóbb pedig függőben hagyatott. Szabadjon a. o. 
e' tárgybani igénytelen nézetemet száraz^röviden 
elmondanom. — Minden lelkész örömmel egyet-ért, 
ugy hiszem, világiakkal,abban: mikép nálunk semmi 
ordo; és mindnyájunk, mint protestáns keresz-
tyéneknek, mindenben, mi szent vallásunk virá-
goztatását, közjó előmozdítását, 's több e félét, 
tárgyazza, köz- és egy érdekünk van: de ez egy 
érdeket határtalanul ki csakugyan nem terjeszt-
hetjük. — Mert — minden egyéb, bár lényeges, 
de már ma, rendesen, gyanúsított különbségeket 
mellőzve, tagadhatlan, hogy mi nem csak keresz-
tyének, hanem egyszersmind hivatalviselők is 
vagyunk; 's mint bármi más hivatalnoknál, 
nem égből hullott mannából, hanem hivata-
lunk gyümölcséből kell magunkról s mieinkről 
gondot viselni; különben — 1. Tim. 5 : 8 — a* 
hitet megtagadtuk, 's alábbvalók vagyunk a' 
pogánynál. Úgyde mihelyt adó és vevő, kötelező 
és kötelezett forognak kérdésben: e' keltőnek, 
mindenkor és mindenekben, egy érdeke mikép 
lehessen ? az, valóban, a1 megfoghatlanok közó 
sorozandó. — Kétségtelen tény levén továbbá 
az is: mikép minden lelkész, mint hivatalnok, olly 
viszonyban áll egyházával, a1 hivatal-adóval, 
mint két egyezkedő — vagy, ha az egyezkedés 
köztök már megtörtént,—mint két egymást kölcsö-
nösen kötelező 's kötelezett—fél szokott egymással 
állani. Ezen esetben, a* magánjog világos elvei 
szerint, az egyház, vele által-ellenben, haszinto 
ezrekből álll is, csak egyetlen egy — bár erköl-
csi — személyt képez; 's mint illyennek, bármi 
magasnak, tekintélyesnek és széles-hatalmunak 
— e' részben — több joga, mint lelkészének, 
épen nem lehet. Mert — ellenkező eselben — az 
egyezkedésnek vagy kölcsönös kötelezésnek 
's köteleztetésnek semmi helye: sőt az még csak 
nem is képzelhető; mivel így a' hatalmasb 's 
több-jogu fél csak elébe irná önkényüleg aman-
nak saját akaratát, 's azt, és ugy adná meg neki, 
mit és mint szabadletszése javallaná; semmi 
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egyéb ennek, a" puszta engedelmeskedésnél, 1 

vagy felsőbb birósághozi — de ki szinte nem I 
övé, mert, mint alább látandjuk, nem 5 választotta 1 

— futkosásnál, fön nem maradván; szóval: a' < 
kiskorúak sorába alacsonyíttatnék. — Már pedig, i 
— ngy nézetvén a* papok, mint csupán hivatal- i 
nokok, ezen egyezkedési — vagy, ha ezt, mint i 
már kész tényt vesszük — az ebből természete-
sen folyó kölcsönös kötelezési 's köteleztetési 1 
viszonyból folynak a1 lelkészek *s egyházak 
minden egymás irányábani kötelességeik's jogaik: 
következőleg azok intézésébe 's rendezésébe 
mindenik félnek azon arányban nem folyhatni be, — 
nem egyéb, mint az egyik fél jogtalan elnyomása; 
nem egyéb, mint róla, nélküle határozni; törvényt, 
mibe bele nem egyezett, számára alkotni; birót, Í 
kit nem akart, nyakára választani; röviden: sza- 1 
bad emberi méltóságától megfosztani. — És épen 1 
ezek történnek a* lelkészszel, mikor neki a1 pre- ] 
sbyteriumban csak puszta elnöki szavazata van. i 
Mert itt választják 's utasítják az egyházkerü- ] 
leti képviselőket, kik, egyházhatósági jogaink-
nál fogva, statútumokat — legalább minket, pa- í 
pokat, — föltétlenül kötolezőket alkotnak. — 
Már szavazatra kerülvén, presbyteriumban, a' I 
választandó egyén: természetesen megválasztják, i 
s utasítják a* nagyobb-számú presbyterek! — Itt 

választják, aze.kerületi's e.raogyei bírákat, 's ha- l 
sonlag szavazatra kerülvén presbyteriumban a' 
választandó egyének: természetesen — csak egy 
parányi corteskedés hozzá — megválasztják a' 
nagyobb-számu presbyterek, vagy más szavak -
kai, megválasztják azok — *s ezt résztvevő 
figyelmökbe ajánlom egyháziaknak ugy, mint v i -
lágiaknak ! - kiknek, egyénileg, azokkal semmi, 
vagy csak igen csekély érintkezésök; megvá-
lasztják pedig, annak a' lelkésznek, kinek erköl-
csi élete és halála azoknak kezökben van, — 
mert hivatalatól fölfüggeszthetik, kitehetik 's 
örökre megfoszthatják —; mi mellett, hogy egy 
müveit osztálybeli népe3 család-főnek a* testi 
halál jótétemény: nem kell, reménylem, indokol-
nom ! Kell-e ennél több az egyháziak nyomorát 
's szellemi sülyedését megalapítni ?! — Hiszen 
tudjuk azt, miszerint minden jól-rendezett alkot-
mányos társulatban azok hoznak törvényt, kikel 
az egyiránt tárgyaz, 's azok választnak bírákat, 
kiknek ügyökben azok egyiránt bíráskodnak; egy-
házi törvényeink pedig, — ugy, mint most állunk 
—nem lelkész, és bármi magános egyén,—hanem 
lelkész és egyház közti viszonyokat,csak papokat 's 
egyházakat, mint egész testületeket, tárgyaznak, 
's különválva vagy egyénileg az egyház egyes 
tagjait vagy épen nem, vagy többire csak ugy, 
mint ez egyház aránylagos, század vagy ezered 
részecskéjét, érdeklik; a* kétkedőt utasítom 
komjáti egyháztörvényekre, hol, 5 's 6. — egy-
házat *s szertartásokat tárgyazókat — kivéve, a1 

138 egyháztörvény mind egyenesen a' papságot, 

's annak fokozatos kötelességeit illetik. Nem kü-
lönben az egyházibirák egyenesen csak egyházak 
's lelkészek ügyeikben bíráskodnak; mert hogy 
egyszer 's másszor, egypár viszásházast vagy 
más háborgót békéltetnek, *s annak nem sike-
rültében azokat más törvényszékre eligazítják: 
az, ugy hiszem, sem törvényhozásra, sem biró-
választásra, senkit egyénileg nem jogosíthat. — 
Kétségtelen igazság továbbá az is, mikép a* le l -
kész elvállalt hivatala egész terhét maga viszi; 
ö maga mindeneknek minden, mindenekben: az 
egyház egyestagja pedig a' terhet, csupán a' reá 
eső arányban hordozza, 's ennélfogva mikor a* 
törvény súlya is a' lelkészt egészen, ugyanakkor 
az egyház egyes tagját csak azon arányban 
sújtja, a' hányad részét teszi egyházának : mikép 
lehetne tehát ennek törvényhozásba 's biróvá-
lasztásba egyénileg annyi befolyása, mint aman-
nak? mi könnyű volna ennek, maga semmi vagy 
igen csekély terheltetésével, amarra elhordoz-
hatlan terheket fölkényszeríteni ? 

Mi pedig azon szellemi hatást illeti, mit n é -
mellyel* a* képzeletek világában teremtenek, 
vagy legfölebb is, egyes helyről 's egyénről — 
talán egy szerencséi népkirályról — másolnak: 
általános szabály épen ugy nem lehet, mint nem 
egyenlők az egyházak, 's nem egyenlők a' hiva-
talosok 5 's nem kell, ugy vélem, tanusítnom, mi-
kép mi egy helyen, 's bizonyos nép közt, igen 
könnyüdeden teljesül: ugyanaz másutt épen ki-
vihetlen ; 's maga Jézus — ez a' tanítói bölcse-
ség remek-példánya — sem volt képes mindenütt 
's mindeneket egyiránt, boldogító szándoka felől 
meggyőzni!— Ha nem említem is tehát azt, mikép, 
valamint egyének, ugy társulatok 's egyházak is 
vágynák, miket eléggé még a* legszigorúbb tör-
vények sem — nemhogy csupa szellemi hatás — 
korlátolhatnak: vájjon helyeslendö volna-e, puszta 
egyéniségek által koczkáztatni, 's épen a' papok-
nak, 's csupán nekik, ugy hizelgeni s koldulni ki 
azt, mit maga a' természet minden egymást köl-
csönösen kötelező 's kötelezett félnek megadott? 
's a' következetesség elvével összhangzónak 
mondhatnók-e a' két elem azon egyarányuságát 
— mit e.kerületi 's e.megyei gyűléseken elisme-
rünk — az egyházban, mellynek kifolyási amazok 
is, elismerni nem akarni ? 

Ezekre nézve, bár tudjuk, hogy az ellen-súly 
czélzott nevelése — egyházaink egy huszonötöd 
részében legalább is — kétségtelenül az értel-
messég 's az egyházak közjava rovására törté-

, nendik; örömest elismerve mindazáltal, mikép az 
i egyház magán, vagyis szorosan vett házi ügye i -
, be semmi több befolyást, — mint mennyiben az 
l egyházoktól megbízatunk, — nem igényelhetünk: 
\ szerintem a' népgyűléseken, hol leginkább a' 
• helybeli egyházat 's egyes tagokat tárgyazó in-
' tézkedések történnek: igenis, csupán elnöki sza-
, vazat illeti a' lelkészt; — de a' presby terialis 



gyűléseken, hol képviselők 's birák választatnak; 
hol hivatalosok díja mikor, mikép beadása 's ke-
zelése 'sa't. tárgyaltatnak; mivel ezek a* lel-
készt magát épen azon arányban érdeklik, mint 
az egész egyházat, egy-testületbe véve ; mivel ő 
maga épen azon arányban kőtelező 's kötelezett, 
mint az összes egyház; mivel továbbá az egyik 
oldalon álló egész terhet ő egymaga hordozza 
szintúgy, mint a' más oldalon állót az egész egy-
ház , és ennélfogva a ' tö rvény súlya öt e g y -
magát sújtja ugy , mint az egyház egész testü-
letét : a' presbyterialis gyűléseken, mondom, az 
osztó- igazság kétségtelen kivánata szerint, a ' 
lelkészt épen annyi szavazat illeti, mint az egész 
presbyteriumot. — Ez pedig korántsem — mint 
némellyek kiáltandják — valami gyűlöletes pap-
várna- , hierarchia-, mitől — azon kivül, hogy 
nálunk chimaera — minden becsületes prot. lel-
kész visszaborzad: hanem csupán azon természeti 
jog igénylése, mit polgári törvényeink is minden 
egyezkedő, vagy kölcsönösen kötelező 's köte-
lezett félnek megadnak ; és soha bármi müvész-
vagy építésre nézve is, fejedelmekkel *s orszá-
gokkal! egyezkedésükben, kétségbe-hozni sen-
kinek eszébe nem jutott. 

F á b i á n I s t v á n , 
soponyai ref. lelkész. 

Pcrlfeopák. 
Ámbár igen kívánatos, hogy a* protestánsok 

istenliszteletök liturgikus részére több figyelmet 
fordítsanak, mint ezt eddig jobbára tették: alul-
iroltak azért legkevésbbé sem hajlandók a'lilurgiát 
a ' predikátzió rovására feldicsérni, a' mint ezt 
nem rég több német theolog tette, részint mivel 
eszöket a' vallásbeli érzelgés árja el boritolta, 
Tészint pedig, hogy ez által elmellőztetvén a* sok 
„száraz, untató morál", azokat is a' templomba 
édesgessék, a' kik erősbeknek érzik magukat, 
hogysem a' vallás tanításaira ós intéseire szorul-
nának. — „Lélek az Isten, és a' kik öt imádják, 
szükség, hogy lélekben és igazságban imádják;" 
— mond az Üdvezitő. Már e' szerint a' prediká-
tzió igen is megérdemli azon álláspontot, a 'mely-
Iyet neki a' protestánsok isteni-tiszteletöknél k i -
jelöltek. Ugyanis az élő szó, az észre ugy, mint 
a ' szívre haló tanítás Üdvezitőnknekés a ' reformá-
i io bajnokainak hatalmas, világot-hóditó fegyve-
rök vala; a'predikátzió minden műveltebb társal-
gástól elvált, rosz kalendáriomokon kivül más 
könyveket megszerezni és olvasni vonakodó és 
sokszor tehetetlen köznépünknek egyedüli lelki 
tápláléka, 's a'mint látszik, mindinkább közeledik 
-nálunk is azon idő, a' mellyben a' lelki atya a' 
szónak szoros értelmében egyéb „prédikátornál" 
nem leend és hatása szónok széke szűk terére 
szorítkozandik. — Ennél-fogva közre-hatásának 
csak nem egyedüli eszközét vetné félre azon 

pap, a' ki predikálási kötelességét hivatala l e g -
fontosabb részének nem tartaná és egyházi e lőa-
dásainak minél épületetesebbekké-tételére l e g -
jobb erejét és idejét nem fordítaná. 

Már pedig épületes predikátzió nem az , a9 

melty, ugy szólván, a* szent Ieczkéhez van r a -
gasztva, hanem a' melly egészen azon sarkallik, 
minden részeiben attól vagyon áthatva, ngy 
hogy a' textus ne a' predikátzió kedvéért válasz-
tassák, hanem ez tartassék amannak kedveért. 
Mennyire természetszerű az ujabb, német hitsor-
sosink által kivált annyira kifejlett homiletika 
ezen szabálya, azt bizonyítja saját abbeli tapasz-
talatunk, miszerint mind a' szavalóra, mind a* 
hallgatóra nézve a' predikátzió annál nagyobb 
hatású, minél textusszerintiebb. — Nem ismeret-
lenek ugyan előttünk azon tekintetek, a1 miknél 
fogva az ugy-nevezett perikopáknáli szoros meg-
maradást ajánlani lehet: de hogy azon pap, a' ki 
egyházi elmelkedéseivel minden esztendőben 
megkerülő textusokra szoríttatik, több évi pász-
torkodása után vagy a'többször mondottakra visz-
sza ne térjen, vagy a' textust mottóként ne hasz-
nálja, vagy pedig csak ennek egyes része körül 
ne forogjon, vagy végre azon eröszakot el ne 
kövessen, — ezen szabad legyen kételkedünk 
vagy legalább azt állítanunk, hogy ezen, a ' józan 
homiletikával ellenkező hibák csak kevesekre 
nézve elkerülhetők és pedig azon egyszerű oknál 
fogva, mivel minden textusnak többnyire csak 
egy értelme vagyon. 

Ennélfogva stereotyp-forma perikopáinktól 
legalább az időnkénti eltérést ajánlja azon igen is 
nagy figyelemre-mélló tekintet, hogy ez által 
predikátzióink a" textushoz illeszkedűbbek 's ennél 
fogva épületesebbek leendenek. Ajánlja, söt kí -
vánja ezt azon kivül az idő szüksége. 

Ugyanis mindenfelől az a'panasz, hogy kivált 
műveltebb hitsorsink közt az egyháziatlanság 
mindinkább terjedez. Ennek egyik okát nemde 
abban lehetne-e találni, hogy megunták a ' m i n -
den esztendőben előforduló textuscyklusban mo-
zogni? Nem reménylhető-e, hogy az emberi 
természetben rejlő ujságvágy ösztönénél fogva 
örömestebb jövendenek, ha az isteni ige, ezen az 
Úr olly tág, olly sok gyümölcscsel kínálkozó ker-
tének más részébe is vezetjük? 

Szinlolly gyakori azon panasz, hogy a1 biblia 
olvasástól híveink még falu-helyen is mindinkább 
idegenkednek. Fordítsuk figyelmüket a' bibliának 
más részére: haza kerülvén az Űr házából, felke-
resendik az illető szent leczkét, és tovább is ol -
vasandanak. 

Az unió szent ügye, annak kivihelősége fog-
lalkodtat most minden valódi protestánst, minden 
igaz hazafit. Ezen czélhoz nem fogunk-o az által 
is közeledni, ha a 'református algafiainknál diva-
tozó és igen is helyes szokást mi is be vesszük, 
miszerint nyilvános egyházi beszédeiknél a'szent-



írásnak nem ©gyes, meghatározott résxeiben, ha-
nem egáss hiterjedésében szolgál alapul? 

Mindezen okoknál fogva nem gondolják alul-
írottak, hogy — túllépvén valahára a' perikopai 
korlátokón — azért újítás-viszketeggel vádoltat-
hatnának. Ök agy anis az 1843. eszt. szabadon, 
többnyire af 4 evangélistákból választott leczkék 
nyomán tartották egyházi elmélkedéseiket. — 
Noha ezen lépésünkre híveinket elkészítettük az 
állal, hogy más annakelötte is vasár- és ünnep-
napok délelőtti óráiban majd az úgynevezett epi-
stolák, majd Urunfe szenvedése históriája felett szó-
nokíottunk: mégis, megvalljuk, tartózkodva tettük 
ezen lépést, tudván, hogy a* nép mennyire ragasz-
kodik kivált egyházi szokásaihoz, *s tudván, hogy 
ezeket a* vallással ugyanazonítani szokja. De an-
nál nagyobb örőmünkrfe sfcolgált, hogy ezen igazán 
több mint százados szofcástŐIi eltérésünk nemcsak 
semmi roszaló szózatot elő nem idézett, hanem 
híveink azisteni-tisztelétbeni gyakoribb részvétök 
által helyesélni is látszottak. E' mellett a* gyen< 
góknek kímélése tekintetéből tanácsosnak tartot-
tuk ezen szabadon-választolt textusok feletti pre-
dikálásunkat most csak egy esztendeig folytatni, 
és akkor is az úgynevezett evangyéliomot az oltár 
előtt elolvasni és a' délutáni órákban az epistolák 
fíHött elmélkedni. 

Azon tekintetnél fogva , hogy egyik vagy 
másik tisztitátársaink közöl hívei részéről neta-
lán történhető botránkoztatása vagy ellennyilat-
kozata miatt ezt mindeddig tenni tanácsosnak nem 
tartotta, kötelességünknek ismértűk ezeír lépé-
sünket a1 közönség tudomására adni. 

Végtére bátorkodunk azon óhajtásunkat kije-
lenteni: méltóztatnának az illető superintendentiák 
azoknak számára, a' kik azt használni kivátífeák, 
egy textusjegyzéket készíttetni; ez által a' sza-
bad textusok feletti prédikálás nagyon is könnyí-
tetnék. R iVte r A. J ó z s e f , majosi, 

B e r g m a n n L a j o s , izményi lelki tanítók. 

ryan a'II.tanács irányában: de mégis, 
tlet 

S z e m e l v é n y a ' dunántúl i ref. e | y -
l i á z k e r i i l e t k ö z g y u l é s é n e k tárgyal 

I l ű z ö I . 
I. Fölirás a* főiskola ügyében. 

Legközelebb őszelő 11-kén Fehérváron ta r -
tott ker, gyülésünkön előmutattatott azon folya-
modás, mit a' pápai egyház az egész kerület é l -
len a' n. m. m. k. h. tanácshoz küldölt, és erre 
felelet kívántatott, mellynek megkészítésére vá -
lasztmány bízatott meg, munkálatát jelen köz-
gyűlésre beadandó. Ezen fölirás — illetőleg felelet 
— a* főiskola ügyében, természetéhez képest nem 
lehetett egyéb, mint czáfolata Pápa ókerősségei-
nek és vádninak, mellyek a' legillőbb hangon teljes 
mérséklettel és méltósággal fejlegettetleh és erőt-

leníttfeftéku^ 
hogy a* kerület egyes gyülekezetét, a r pápait, vá^ 
lótlan vádaiért *s helytelen panaszáért, a* rég 
hányatott főiskolai ü£y ujabb megakasztááaért, 
még csak jegyzőkönyvi mégrovásra vagy hely-
telenítésre sem tartá méltónak — noha ezt a ' j e -
lenlevő tagok közöl senki sem tagadá — ez leg^ 
alább is szertelen kegy, félénkség és követke-
zetlenség. 

II. Csőd a' bölcsészeti megürült tanszékre. 
Czibor Ferencz a' kömlödi egyház állal lel-

kipásztorul *) meghívatván 's jelen közgyűléstől 
a1 kerület által forma szerint elbocsáttatni hatá^ 
roztatván: következett a' megürült tanszék be -
töltéséről! intézkedés. Sokan, az új tanár válasz-
tására nézve, csődhirdetést sürgettek, miszerint 
azok, kik magukban hajlamot és hivatást éreznek^ 
jelentkezzenek akár főgondnok, akár fölvigyázé 
(superintendens) uraknál, kik az ö neveiket köz-
lendenék a' választandó egyházmegyékkel, — 

| és ez lenne mintegy kijelölésül, nehogy a1 me-
gyék ollyanokra is szavazzanak, kik aztán el sem 
vállalnák a\kérdéses hivatalt, és hogy az ne lát-
tassák , miszerint mi, kizárólag magunk növen-
dékeiből, nepotismus érdekeiből akarunk válasz-
tani. És a' csődöt megbuktatta egy tudós szónok-
lat, mellyben a' civilisált külföld ellenkező szo-
kása , licentiatusi szabad docensi kar bőven em-
legettetének, 's a' netalán tiszántúli vagy erdé-
lyi jelentkezők meg nem itélhetésétöl féltettek a* 
választandó megyék. Mintha az a' helyes v á -
lasztásnak csak legkisebbé is ártana, habár oce-
ánontúli atyafi jelentkeznék is! Bizonyosan in-
kább választatik az, ki inkább ismertetik; a' mi 
pedig a1 szabad, az önkénytes. a'rendkívüli tanítók 
karát illeti, bár mi is bírnánk illyekkel, kik közöl 
aztán választhatnánk , de a1 csőd vagyis az ö 
jelentkezésük ekkor sem lenne felesleges ; — 
végre a' civilisált külföldre vonatkozólag, öröm-
mel értem, hogy mi magyarok, jelesen az alkot-
mánytalan poroszoktól, mint sok egyébben, ugy e* 
tekintetben is, lényegesen különbözünk, — náluk 
kormánykény, kinevezés: nálunk nép akarata, 
szabad választás. 

A' kerület tehát csődöt e' megürült tanszékre 
hírlapjainkban nem hirdet: nekem azonban mint 
bárkinek — szabadságomban áll ezennel kihirdet-
nem, hogy a' dunántúli r. e.kerület jövő 1846-ik 

' ) Tartatotl es ftsialó 117-kén R.-Komárottbao. S. I. 

*) Nálunk némellyek — vakon követve bizonyos tekintélyt 
— lelkipásztor helyett l é l e k p á s a t o r szóval elnek, 
mint nem mondatik disznói pásztor, hanem disznó-pász-
tor. Ros i alkalmazás, mert itt nem é'< faj zavartatnak 
össze, — ez testi pásztor 'a itt dissnópásztor: az sze l -
lemi vagy lelki pásztor és ott lenne emberpásztor, ha 
egymásnak megfelelőn akarjak állítni a' neveket. Lélek-
pásator ayelvidomítás tekintetében sem j ó , mert így 
lenne lélekatya i s , mit pedig senki sem mond a" szinte 
— evangeliomilag — rosznl nevezett lelkiatya helyett. 

8. I. 



» á j . 18 -áa Losonczon tartandó közgyűlésében fog 
philosophiae professort választani 9 egyházmegyéi 
szavazatával. A' fizetés: 500 pengő forint, t o -
vábbá lakbérül 120 pf., tán 3 0 pozs. mérő buza 
és 1 0 — 1 2 öl fa; ezen fölül 6 évenként kerülő 
igazgatóság egy pár száz pengő for. jövedelem-
mel. E ' szerint csődülni, folyamodni, jelentkezni 
mindenkinek teljes szabadságában áll. 

III. Képviselet ügye. 
Nyári közgyűlésünk, a' képviselet ügye fölött 

— nem ugyan az elvben, mit jegyzőkönyvi i s -
mételt kifejezésekben magáénak,elfogadottnak vall 
©.kerületünk, hanem a1 kivitelben, a' részletebben 
el nem igazodhatván: újra egy jeles választmányt 
nevezett ki, melly az egyházmegyék beadott v é -
leményeit megvizsgálván, 's ha szükség, egészen 
í j nézeteket is fejtvén ki, a* legközelebbi gyű -
lésre adja be munkálatát. — Az óta volt kerületi 
gyűlés őszelő 11-kén Fehérváron, és im Őszutó 
17-kén Komáromban; az igaz, hogy inkább külö-
nös tárgy, t.i. a' főiskola ügye idézte elő és fog-
lalkoztatta ezen gyűléseket: de ez utóbbin némi 
recapitulatio is történt, és itt a' komáromi gyűlés 
jegyzökönyve 26-dik pontja — melly a' képvi-
seletről szól — fölemlíttetett; azon indítványnyal, 
miszerint kéressék meg a' választmány elnöke 
n.t. főgondnok úr, hogy ezen halaszthatlan ügyet, 
százezerek óhajtását, szükségét szívére vévén, 
méltóztassék a1 választmány tisztelt tagjait mi 
elébb összehívni. Különben is főgondnok úr ko-
márom-vármegyei lakása vidékéről és közeléről 
levén többnyire a'választmányi tagok kinevezve: 
mi szükség lenne seregestöl lemenni Losonczra, 
's lemenni a' leendő nagygyűlés előtt pár nappal, 
teljes előkészületlenül ? — holott a' választmány-
nak magát rendezni, bizonyos tagját a* megyék 
véleményei átnézésére, megbirálására megbízni, 
higgadtan és huzamosan időtől, helytől szorítatlanúl 
tanácskozni e' nagy tárgy felett okvetlen szüksé-
ges. Er re válaszoltatott, hogy miután a' választ-
mány ki van nevezve, többet ez érdemben a* ke-
rület nem tehet, azon tisztelt választmány fogja 
tudni kötelességét. — Hozzátok szólok hát, kép-
viseleti választmány minden-rendű tagjai, szeretve 
tisztelt atyámfiai! Legyetek lelkes előmozdítói a' 
közügynek: ne patronusi, ne hierarchiai érde-
kek és nézetek védlete és terjesztése: hanem a* 
szabad keresztyén nép elidegenílhetlen jogának 
mélységes tisztelete, ev. ref. egyházunk dicső 
fölépülendésének szent ohajtata és munkálása 
buzdítsa szíveteket, vezérelje és igazgassa a1 

szent igazság melleit szónoklandó nyelveteket! 
és Te , kinek egészségi gyöngélkedesét f á j -
dalommal érté az egyházkerület , ki maga-
dat , szívörömünkre! ezen féltett kincsnek, é 
drága , e' szent ügynek bajnokául vallád be 
kömlödi közgyűlésünkön, nagytiszt, főgondnok! 
tartson, gyógyítson meg jó Istenünk! rád nagy 

munka, rád nagy áldás vár, — veled együtt b e -
tegen szenved az egyházkerület, lázas rohamai 
az emésztő sorvadást vissza nem tarthatják; a* te 
gyógyszered Istennél, a1 mienk — a* bajainkban 
egyedüli ír — a* képviselet, jelenleg nálad van, 
— adja meg azt neked ő : add m e g , a1 m eny -
nyiben rajtad áll, nekünk ezt T e ! 

IV* A tarjám szerencsétlenség. 
! 

Keresztyén gyűlésről irván, mivel rekeszt-
hetném be méltóbban rövid közlésemet, mint esen-
gő kérelemmel: vajha könyörületre-gerjesztő föl -
hívással a* keresztyéni segélyre, tűzkár-vallott 
szerencsétlen tarjáni atyánkfiai számára. A' mult 
hetekben — tán országosan — dühöngött szélvé-
szek idején, az alig 16 gazdából 'slegfölebb 2 5 0 
lélekből álló tarjáni kis gyülekezet temploma, 
paplaka tűz martalékává lelt; 52 ház hamvában 
's gyászromaiban hever, — a* drágaság, a' bekö-
vetkező tél, inség, nyomor, éhhalál, kétségbeesés 
ijedelmeivel rettenti a* szegény híveket. Külö-
nösen a* jámbor agg lelkészt, ki nem kenyérért 
követé Jézust; mert csak legközelebb is egy 
nagy és jövedelemes gyülekezet meghívását sze-
rényen megköszönte, nem akarván halni távozni 
onnan, hol huzamosan boldog megelégedetten élt 5 
öt, ki gyermekileg kedélyes ártatlan lelkét derült 
arczán szokta tükröztelni: most gyermeki k ö -
nyeket hullatva, megmosdottan a 'keserv könyüi-
ben, a' rajta levőn kivül majd minden világi j a -
vaiból kifosztoltan bemutatom a' nagy-közönség 
előtt. — Ti, kinek Isten veszendő javaitokat v e -
szélytől megörzé, ti kivált, kiknek fölöslegeteket 
paloták márványai takarják! nézzétek a1 nyomort, 
segélyre-buzdító irgalom szemeivel. Titeket p e -
dig, tisztelt szerkesztők! kérlek a' segély e l fo-
gadására és gyűjtésére. *) Részéről mind a' tatai 
egyházmegye (mellynek kebelében van) rögtöni 
's tőle kitelhető adakozásással igyekezett v igasz-
talni a* szerencsétlen lelkészt; mind a* kerület, 
hová alázatos kerelmét nyujtá a' lelkész és a ' 
gyülekezet, rögtöni aláírást nyitott, előlegezést 
rendelt pénztárából, a' gyülekezet számára, és 
ezen egész kerületben szabad supplicatiot enge -
dett a* gyülekezet követeinek. Utolsó szóm is 
segély-kiáltás a* szencsétlen Tarján érdekében. 

S t e t t n e r I g n á c z , 
lelkész. 

Ugyanezen g y ű l é s r ő l 
sítás. 

m á s i k t ű d é -

Isteni-tisztelet után sup. N. M. úr nyitá meg 
a1 gyűlést, sajnálkozását nyilvánítván, főgondnok 

* ) Készséggel engedőnk a' felszólításnak "s valamint 
gank, tehetségünkhöz képest, adakozandunk, mások á l -
tal nyojtandó segélyek elfogadásóra Is ajánlkozunk. 

T ftr A k. 
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jelen nem léíe 's a' publicum gyér száma felett. 
Főgondnok helyébe világi elnökül, ifj. P. D. úr 
neveztetett k i , hogy az áldott kétfejű , vagyis 
— Péterfy úr hypothesise szerint — egy fejű el-
nökségiek mind a* két félfeje meglegyen. A' 
főiskola ügyén kivül másik tárgy világi aljegyző 
választása volt. A1 szavazatok felbontatván, 42 
egyén közt oszlottak szét. E* tárgy körül nem le-
het elhallgatnom némelly papjainknak egyh. köz-
dolgainkbani bűnös járatlanságát; midőn ök levén 
egyházainknak csaknem mindenütt tanácsadóik, 
ezek olly egyénekre is szavaztak, kik már fő -
és aljegyzők több ideig voltak, de hivatalos el-
foglaltságuk miatt arról lemondottak, — mint p. 
Z s . I. , T. L.: söt a ' mostani világi főjegyzőre, 
Csépán úrra is, esett aljegyzői szavazat! Ezt 's 
több illy botrányt és nevetséget szül ám, uraim! 
az egyházi ügyeink iránti részvétlenség; 's illyen 
részvétlenséget szül a' képviselet nem léte 's az 
annyira féltett consistorialis mysterismus. Legtöbb 
szavazat esett tudós Beöthy Zs. és Veghelius 
urakra, kik ú j szavazás vége t t , mint többséget-
nyertek, kitüzettek. 

Jelenté ezután főt. N. M. tír az t , hogy neki 
magánylevél által tudtára adta Cz. F., eddigi phil. 
professor úr, a' kömlödi egyház papjává válasz-
tatását ; e' szerint tanárt nélkülöz a1 főiskola, k i -
nek tanítmányait a' többi tanárok, idöközleg ma-
guk közt osztották fel. Egy fiatal praedikátor a' 
legtermészetesebb és észszerűbb módot ajánlá a' 
tanárválasztásra, t. i. a' csődületet, melly ellen, 
n g y hittem előre , okkal senki sem fog szólani. 
Várakozásom teljesült, mert emelkedett ugyan a* 
csőd ellen hatalmas szó , de okkal csakugyan 
nem volt támogatva. Egy valaki ugyanis nyil-
ván í tá , hogy ő a'csődülettől ü g y f é l , mint va-
lami bűzhödt dög szagától. *) És hosszabb gon-
dolkodás után, csakugyan én is természetes-
nek tartom azon úr csődület-iszonyát; mert a' 
csődülettel csak közügy és az iskola nyerne: el-
lenben az ajánlatos rendszernél egyes pártfogolt 
Szokott nyerni, a' kinek szerencséje csakugyan 
elébbvaló a' közügynél u g y - e ? (!!!) E ' csőd-
iszony azonban annyira áthatá a* főtiszt, tes-
tüle te t , hogy az indítványozón kivül csak két 
ember volt merész pártolni az üdvös módszert! 
Uraim! mikor szűnünk meg már servus humilli-
musok lenni, 's mikor tágúl ki annyira keblünk, 
hogy önérdekeinknek ne vessük alá milliók érde-
két , a* közügyet? — Történtek pedig ajánlatok, 
mint gondolni lehetett! Legelőször egy esperes 
a* komáromi gymnasiumi tanárt V. F. urat ajánlá, 
elősorolván annak bokros érdemeit. Nincs kifo-
gásom a' n.t. esperes úr ajánlata első része, t. i. a1 

dicséret ellen; mert azt — becsületemre mondom 

* ) Bocsánat t. olvasói a* költöi s ty lnsért ; de ha gyűlésben 
e l lehet mondani , mért ne l ehe lne közlapokban i s ? — 

2 0 a r 

— mostani körében igen is megérdemli V. F. úr: 
de ugy hiszem, a* philosophí széket el sem f o -
gadná, miután ö egész tanársága alatt philosophi-
ával per eminentiam nem foglalkozott ; a' philo-
sophia-tanítás pedig nem olly könnyű feladat, mini 
azt némellyek hiszik; mert a' philosophia minden 
tudományok anyja, 's philosophusnak minden tö-
kélylyel biró embernek kell lennie. Öt külföldre 
utaztatni — miután családos ember — mind m a -
gának alkalmatlanság, mind a ' több i tanároknak 
két évig tartó teher, mind a1 tanulóknak velyengő 
hátramaradás lenne. Az igaz, hogy V. F. úrról 
gondoskodnia kell Komáromnak, miután ö a' col-
legium idejövetele miatt a' gymnasiumi tanárság-
ból kimarad: de én inkább ajánlanám őt kisded-
ovónak. Gondol Dánielt is hallók említeni, kiről 
azonban — minthogy benne térdhajló jobbágyot 
nem sejtenek — azzal kívánta a'figyelmet elvonni 
esperes úr, hogy neki már Bécsben a* professor! 
jövedelmet meghaladó évi jövedelme van. Ezt én 
szívemből óhajtanám azon t. u rnák, de, fájdalom! 
hogy meg kell sértenem szerénységét; ki kell 
mondanom, hogy ö alkalmasint elvállalná a' tanári 
széket , annyival is inkább, mivel — mint több 
rendbeli munkáiból kitűnik — ö a' philosophiát 
választá privát szorgalma tárgyául. Nem akarom 
feldicsérni öt, mert a' dicséret gyermeknek való, 
— ajánlani sem akarom, mert mindenféle a j án -
latnak halálos ellensége vagyok, 's egyenesen a* 
csőd útját ismerhetem józan módnak tanárválasz-
tásra. Valami Kiss Gábor nevü egyén is ajánlko-
zott , kiről egyébiránt mást nem irhatok, csak, 
hogy ajánlkozott 's N. M. úr jelenté. — M. m é r -
nök úr is volt szóban; de, mennyire ismerem őt, 
szerényebb, mintsem a' nem neki-való állást e l -
fogadja. — Én pedig, mindezek után, még egyszer 
a* csődületet ajánlom, melly embereket ismertet 
meg velünk's azoknak tehetségeit, mellyeket pár -
vonalba állítva, ítélhetjük meg igazán: ki képes a* 
nagyszerű hivatásnak megfelelni^ ki leend méltó 
a' megürült tanári székre , mellyet gondatlanul, 
vagy kedvezésböl ennek vagy amannak érdem 
nélkül osztogatnunk nem lehet,nem szabad; mert 
egy iskola ifjúságát tizedeken át hóhérolni nincs 
jogunk, — *s ki olly állást, mellyre hívatva nincs, 
tán hiúságból, vagy csupán élhetés végett e l fo-
gad, elrabol: azt bizonyára elébb-utóbb Nemesise 
utoléri. De lássuk, mit végeztek e* tárgyban ? 
Az t , hogy jövő májusi , Losonczon tartandó 
gyűlésen egyházmegyénként fognak tanárra 
szavazni. 

Fötiszteletü egyházkerület! ha valaha kellett 
józan megfontolás és szűkkeblűség 's magány-
érdekek félretétele, most kell a z , midőn iskolánk, 
ifjaink sorsa felett törjük el a' vesszőt, 's egy 
nemzedék áldása, vagy átka vár választásunkra! 

20ár. 
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Jfepiafcola-tanító egylet F.-Zem-
plénbeit. 

Népnevelés halmaz teendőink tömkelegében 
azon szőnyegkérdések egyike , mellyhez e* hon 
minden polgárának szent ihlettel kell szólnia; mert 
közmeggyözödéssé kezd válni azon elv: hogy az 
álladalom legbiztosabb alapköve a' „neve lés !" 
Innen, nincs jól organisált állam, melly több vagy 
kevésb figyelmet ne fordított volna a' nép szellemi 
kiművelésére. Egy elhunyt svéd nevelőnek, Teg-
ner Esaiás-nak, szavai imígy hangzanak: „Kein 
Staat besleht nur durch physische Krafte, obgleich 
auch diese geübt und enlwickell werden müssen, 
sondern zugleich,und noch mehr, durch die Aus-
bildung des Geistes." Status és egyház mit tőnek 
nálunk ez ügyben, az ered vény mutatja; hiszem, 
é* lekintetben egyik sem pirulhat: mégis sajonnal 
kell tapasztalnunk,*hogy a* népnevelés nem ollyan, 
mint lenni kellene t Minek oka, a" szerte elharapód-
zott iskolák iránti indifferentísmuson kül — ügyes 
néptanítók hiányában rejlik. Sükeres tanítást, jó 
tanító nélkül, képzelni -== merő phantasmagoria, 
si coecus coecum ducat, ambo in foveam caduní í 
Azon egyének, kik csak ugy „in Gottes Namen" 
csempészkednek be az Úr veteményes kertébe, 
többnyire avallanok, elannyira, miként csoda, 
hogy a' nevelés ez égi virág — mazna kezűk-
ben végkép el nem hervad. Azért határozá a' 
tiszamell ék i n.t. egyházkerület is őszi közgyűlé-
sében: „hogy a's.-pataki fő-tanodában, gyakor-
latilag is taníttatván az oktatástan, senki addig 
iskolatanító nem lehet, míg ottani képeztetéséröl 
bizonyítványa nincs." — (Lásd Prot. Egyh. Isk. 
Lop f. évi 42. sz.) 

Illy körülmények közt milly jól esik a' neve-
lés barátjának, midőn lelkesb tanítóinkat haladni 
látja, 's midőn tapasztalja: hogy népiskolatanító-
ink közt ébredez a' társulati szellem, mellyek ál-
tal a' pangó népnevelés felvirulandására egyle-
teket alapítanak ! Illy üdvös-irányú egylet alakult 
F.-Zemplénben is , mellynek olly sok nehéz kata-
strophok után, annyi ármány daczára is, őszhó 
10-kén csakugyan felhasadt, várt hajnala! A1 

mez- és idomtalan kisdedet keresztvízre tartá egy 
fáradt ablegatus, keresztnevét édesanyjától kapta, 
az anyakönyvben ez van leírva: „Felső-zem-
pléni népiskolatanító egylet." A' keresztségi agen-
dát az alázatosság papja mondá el felelte, mit is 
a* deregnyöi egyházvidéki gyüléshatárzat kivo-
natának hü másolata szerint — ime szórul szóra 
közlök: Határzat. „Egyház-közönségünk vala-
mint minden haladási jelenetek, jugy a* keblében 
kelelkezö f.-zempléni „Iskola-egylet" iránt is 
teljes tetszés- 's méltánylalát nyilvánítván, annak 
törekvésinek védszárnya alatt, nem akadályt ve t -
ni, de a' darabos útat is előtte egyengetni, atyai 
gondoskodásának legszilárdabb kitűzött czélja, és 
midőn a'palágyi gyűlésen az egyházmegyei szék-
n e k sem volt, mint jelenleg hitelesített j.-köny ve 

mutatja, iránya, az egyletet papegyén elnökkel 
látni e l , annyival inkább választhatási jogától 
fosztani meg: hanem a * rendért, az idomosb Ösz-
szefüggésért egy olly t.dő férfiú felügyelő figyel-
mébe ajánlani, kinek hivatalos köre épen nem a i 
egyletet rendezni, hanem annak munkálati és ha-
ladási viszonyait szemmel tartani, az egylettől 
vett vagy veendő jelenlések után, az egyházme-
gyei tanácsot évnegyedenként, vagy mint kíván-
tatnék, azokról tudatni, — a' zsenge intézet fél-
telt jogaiban megerősíttetik." Kiadja Kovács 
János, u. f.-zempléni egyh.m. főjegyző. 

Minden kétely eloszlatása tekintetéből ide 
egy parányicommentár kell! Egyletünk ügyében 
két határzat érkezett: egyik Palágyból, másik 
Deregnyöből. Melly utóbbi a' palágyi gyűlés 
halárzatának nem egészen jól stylizált egyetlen 
egy szavacskája fölött keletkezett bús-szellemü 
viszont-folyamodvány megnyugtatásául hozatott, 
— örömünkre! És mi már most, bár némi j og -
féltékenység 's aggály látszott is bujkálni a* mél-
tányosság köpenye alatt, — hálával nyilatkozunk: 
hogy valamint a' palágyi, ugy a* deregnyöi gyű-
lés határzalában is a1 legszentebb igazság 's édes 
atyai kegy malasztait tanulánk élvezni. 

Üdv kegyes esperesünknek, derék főjegy-
zőnknek, lelkes egyházmegyénknek kik nagyre-
ményű egyletünkbe élet-szikrát leheltek! 

Eddigi munkálatink eredménye: A' csarnahó! 
gyűlésen alapszabályaink *) nyomán, elnöknek 
alulirt, jegyzőnek Csomár János , pénztárnoknak 
Naményi József, könyvtárnoknak Doktor Sámuel 
— ískolatanítók választattak. Ugyanott, míg 
financziai erőnk nagyobbodnék, olvasmányul: a* 
Prot. Egyh. és Isk. Lap, Szeremlei Neveléstana, 
Tompa Népregéi határoztattak meghozatni, — 
meghozattak. Egyletünkről ennyit. 

Most már, pályatársim! egyletünk van, csak 
pártoljuk! pályánk, mellyre híva vagyunk, dicső 
— de darabos! Szegények vagyunk, —ajtónkon 
gyakran kopogtat a' sápadt, hervasztó gond, 's a* 
hír napsugára ritkán hat le kis házikónkba, — de 
pnnál kedvesb az áldozat, mellyet az emberiség 
oltárára rakunk. Használjuk fel okosan az órákat, 
mi hivatalos foglalatosságunkból felmarad. Egy 
pillanattól függ gyakran egész boldogságunk. — 
Becsüljük meg az egylelet, miért olly szívsza-
kadva küzdlünk. Olvassuk e' Lapot nagy figye-
lemmel. Egyletünknek nemtője: „rend, szorga-* 
lom 's kilűrés." E* hármas nemtő vezet ben-
nünket, mint Islon-szohor, a' nevelés ígéret-föl-* 
débe. Ha e ' nemtő őrködik egyletünk felelt, tartós 
és űdvteljes lesz a ' maga pályáján, — ellenben 
kora-enyészet *s feledés borúi ephemer-renyhe 
életére! D ú l B é n i , 

s.-a.-ujhelyi iskola-tanító. 

* ) Annak idejében közlendem. D. B. 



Háromféle egyházi ünnepély egy-
mserre. 1835. évi jun. 9 - é n történt, hogy a* 
villám azuhorszkai toronyba ütött, 's nemcsak fel 
gyújtotta a' tornyot és templomot: hanem, kivéve 
a' kőfalakat, belül és kivül mindent elhamvasztott. 
Azonban 4 év lefolyta alatt megújította az egyház 
a' templomot, ugy hogy már 1939. év sept. 1-én 
megülhette a* gyülekezet ennek második felszen-
teitetési ünnepét. A' torony mindazonáltal tíz évig 
maradt szomorú állapotjában. De a' folyó év 
kezdetén kedve gyuladt, a" helybeli pap különös 
közbenjárása által, külső adósságoktól meneke-
dett egyháznak a* tornyot is (ez még régi hus-
sita -maradvány volt, mellyhez régi helyett 1805 
— 1 8 0 8 - i g új templom építtett volt,) nemcsak 
kiigazíItatni, de magasabbra is emeltetni. Jul. 7 -
én fogtunk a* munkához, *s elhatározók, hogy a' 
templom felszentelése emléke, mellyet mindig ker. 
János fÖvétele utáni vasárnapon szoktunk volt 
megülni, addig halasztatik el, míg a'torony elké-
szül, hogy mind a'két emléket egyszerre ülhetnök 
meg. Tőrtént azonban, hogy a' mü egy héttel ké-
szült el reformatio ünnepe elölt. Intés volt ez a1 

helybeli-papra nézve, a' másodízben felszentelt 
templomnak hetedik emlékét a'torony megujítása-
*s reformatio ünnepével egybekapcsolni. Történt 
ez mind nov. 2-án. Három ünnepély három papot 
igényelt. Először is szólt ezek közöl, szónok-
székről Rom. 12, 14. jeligéből a' helybeli pap, 
tekintve az egyház magános 's különös viszo-
nyait . — Második, t. Maróthy János, cseh-
brezói pap 1 Kor. 13, 13. felett elmélkedett az 
oltártól, a ' Sz. épületek fődiszét abban keresve, 
bogy „hit emelte őket, azon czélból, hogy sze -
retet lakjék bennök, 's gerjesztessék és szilárdít— 
tassék a' remény." — A* harmadik végtére t. 
IAptdk István, pongyeloki pap, mint vendég, li-
turgiázott, mondott áldást két pár, több mint ö t -
Ven éves házastársak felett, és egyszersmind 
egy csecsemőt igtatott szent keresztség által az 
úr egyházába. 

Én 3 8 év óta paposkodom, 5 - ik egyházban 
bivataloskodom 's itt helyben már 21 év le-
folytán . Ez utósóban kényteleníttettem kifizetni 
azon adósságot, mellyel eljövetelemkor az anya-
egyház új iskola-épülete terhelve volt; befedet-
tem a* régi tornyot, új paplakot építtettem, két 
iskolaházat két leányegyházban emeltettem ; 
megujittattam a' villám által elhamvasztott temp-
lomot, 's a* torony mostani megújításánál sem j á t -
szottam csupán néző szerepet, — 's mint illyen, 
teljes joggal kiáltok fe l : Boldog azon pap, ki nem 
kénytelen bajlódni az egyházhoz tartozó épületek 
építtetésével! Költ Uhorszkán, nov. 4 -kén 1845. 

B a r t h o l o m a e i d e s z J á n o s L á s z l ó , 
nhorszkai lelkész. 

Népnevelési haladás Erdélyben, 
Egy nemzet műveltségének mérlege iskolai ' s 
nevelési ügyének jó vagy rosz lábon állása. Nincs 
Európának helye tán, hol a' nép műveletlenebb, 
renyhébb, balitéletek- 's babonáktól körül-háló-
zottabb lenne , mint Erdélyhazánkban. Ha van 
itt-ott jól rendezett népiskola, szép és jóért l án-
goló honfiak és honleányok ernyedetlen buzgalma 
által ápolva *s fentartva: ugy tünedeznek föl 
azok, mint a'homoktenger vándora előtt e g y - e g y 
oáz, hazánk általános népességehez képest. A* 
nevelés, tanítás pedig nagyobbára olly egyének 
kezeik közt van, kik maguk sem tanultak, maguk 
sem neveltettek. 

Midőn így állunk népnevelési tekintetben, 
nem lehet eltitkolnunk örömünket egyházi főta-
nácsunknak közelebbi népes gyűlésében tett azon 
üdvös határozatán, hogy a' fötiszteletü püspök úr, 
az egyh.kerületek értelmesebb néptanítói közöl 2 0 
egyént nevezzen ki, azon kötelezés mellett, hogy 
a'kolozsvári népiskolában gyakorlatban levő köl-
csön-tanítást, minthogy a1 nélkül sok különböző-
korú, különböző tárgyakat tanuló gyermekeket 
haszonnal tanítni nem lehet, sajátítsák el, hogy 
majd általuk ezen czélszerü tanításmód a ' többi 
népiskolákban is közönségessé legyen. Őket uta-
sítani és tanítani önkényt vállalkoztak Salamon Jó-
zsef\ Nagy Ferencz és Takács János tanár urak, 
az első a* kölcsön-tanításból, a* második a* nép -
szerű tanítástanból, a* harmadik pedig a ' fejbell 
számvetésből. A1 kijelölt néptanítók nov. 10-kén 
érkeztek Kolosvárra, ittlétök alatt a* mellett, hogy 
ingyen tanításban részesültek, külön-külön 8 
pengő forintot kaptak a* garasos pénztárból. * ) 
Kilencz napokra terjedő elméleti és gyakorlati 
szorgalmas tanulásuk után, mellyet részint a* f ő -
iskola egyik hallgató-teremében,részint a'hidelvi 
népiskolában végeztek, igazgató-tanár t. Salamon 
József ur által bizonyítványokkal ellátva, bocsát-
tattak haza. 

Minő üdvös volt csak ennyit is tenni népne-
velésünk illy állásában, mindenki általláthatja, ki 
állásunkkal bármennyire is ismeretes. 

A' derék tanár uraknak pedig, kik e' szép 
czélt önkénytes hozzá-járulásukkal előmozdították 
adja Isten, hogy fáradságuk megteremje gyümöl-
csét, 's az a' szegény nép értelmesedése *s vi lá-
gosodása legyen! B a c z ó G á b o r . 

*) Ezen pénztár néhány év óta áll fen az ekklézsiák tagjai-
tól e g y - e g y ezüst garasban fölszedve; reméljük, e s 
intéz vényt ezután még buzgóbban fogják pártolni, hasz-
nát l i tván kiadott garasaiknak. B. 6 . 

Kilián Györgynél szerezhetők 
I M Á D S Á G O K 

protest. keresztyének számára. 
Készítette és gyűjtötte 

Székács József, evang. le lkés i . 
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Emlék-kő, vagy: Vázlata a9 ezeglé-
dl lielv. kitv. egyház régibb ' s ujabb 

történeteinek. 
Mikor és kik telepítették megCzeglédet? kik 

és micsoda joggal bírták? azt ugyan idöröl-idöre 
meghatározni nem lehet: mindazáltal azon régi 
jegyzetekből, mellyeknek még máig is birtoká-
ban van részszerint a' város, részszerint az egy-
ház, némi tudományt lehet venni mind annak, 
mind emennek eredetére és régibb történeteire 
nézve. 

Ezen jegyzetek foglalata szerint, az I. Má-
tyás király által meggyőzetett és Buda körüli 
pusztákon letelepíttetett cseheknek maradéki ül-
ték meg legelőször e* várost. A' város neve a' 
régibb időkben volt Szeg elet, Sziglet: innen 
Czegléd. A' megtelepedett cseh-ivadék építette 
az első templomot sáros és mocsáros helyen, á r -
kokkal és kőfallal körülvéve azt. A* templom 
melleit napnyugotra feküdt a* város, — délre t a -
vak és mocsárok, — napkeletre pedig a' szőlők, 
gyümölcsösök, legelök, — északra ismét a' szán-
tó-földek feküdtek körülölte. 

Az 1526-dik évben, a'mohácsi nagy vesze-
delem siralmas esztendejében, a ' mélt. Enyingi 
Török-család vette birtokába e ' várost, és ezt 
sánczokkal vévén körül, az ellenség ellen több-
ször vitézül oltalmazta; — egy Balázs nevezetű 
pap által pedig abba a1 reformatiot is bevitte. A' 
jegyzőkönyv szavai ezek: ,,Ezt a' várost 1526 -
dik eöben a' mélt. Enyingi Török família a 'maga 
wrasága alá hajtotta; a' melly familia a' tatárok-
nak gyakori kiütésök ellen kettős sánczczal ótal-
mazta; sőt az isteni-tiszteletnek megjobbítását v. 

• ) Letétetett ezen történet-rajz a* mostan épülő czeglédi 
templom alapkövéhez . S z . K. 

a* reformátiót is egy Balázs nevü pap által v é g -
hez-vil te; mígnem Török Bálint Soliman Basá-
tól (császártól) Konstantinápolyba vitetvén, min-
den javát Magyarországban és minden díszét az 
ö javai elvesztették." — Ha ez igaz, méltán fel 
lehet tenni, hogy Czegléd hallott és tudott vala-
mit a' reformatióról, az említett veszedelem előtt, 
legalább annak bevételére, — kik által ugyan — 
ha csak az ittkeresztül-utazó erdélyiek által nem? 
— nem tudhatni, hajlandóvá tétetett 5 a' mohácsi 
veszedelem után pedig, a' midőn általában tágasb 
mező nyilt hazánkban a' reformaliónak, nem so-
kára egészben is reformáltatott. Ha hiszünk az 
említett jegyzőkönyvnek, valójában is kellett r o -
formáltatni Czeglédnek; — mert különben, hogy 
írhatta volna a' jegyző azt, hogy „Czegléden a* 
mélt. Enyingi Török familia egy Balázs nevü pap 
által a' reformátiót véghez-vitte" ? 

Ezek szerint Czegléd egy a' legrégibb refor-
mált helyek közöl, és annak első lelkipásztorának, 
minden nagyítás nélkül, az említett Balázs nevü 
papot tarthatni, a* ki hihetően egy volt a' Török 
Bálint fiai alatt Debreczenben predikátoroskodó 
híres Radán Balázssal (Bud. Ilist. 2. köt. 101.1.) 

A' reformatio ekképen véghez-vitetvén 
Czegléden, az a' kérdés: hogy mint öregbedelt, 
's millyen állapotban volt idöröl-idöre a' reform, 
egyház? Vollak-e ebben folyvást és megszaka-
dás nélkül lelkipásztorok?—Az elsőre nézve nem 
is kell mondani, hogy valamint maga a' város sok 
nyomorúságot látott, most egy, majd más hata-
lom zsarolása, és a' tűzzel-vassal pusztító ellen-
ségnek többszöri beütése miatt: ugy sokat szen-
vedett a' kebelében levő ekkl., különösen a' nem 
kevés ostromokat kiállott templom is, melly sán-
czokkal és kőfallal levén körítve, mintegy vár 
gyanánt szolgált a1 híveknek ebben az időben.— 
Illyen esztendők voltak a' többek fölött az 1596-
dik, mellyben III. Mahumed seregei elborítván a ' 
várost, azt felégették és lakosinak nagyobb részét 
— kivált a* magyaroknál gazdagabb cseheket — 
iszonyú kínzások közt öldösték le. — Illyen volt 
az 1683-ik év, mellyben a* Bécs alatt megvere-
tett töröknek az öt üző keresztyénség elölt futó 
hada, az utában akadó városok 's faluk feldulása 
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*8 kirablásával igyekezett boszút-állni megveret-
letéseért. Kiraboltatott és prédáltatott akkor újra 
Czegléd is, és lakosai elszélesztetvén, nem elébb, 
mint Buda vára visszavétele után, kezdtek vissza-
térni — mindez ideig pusztán állott hajlékaikba 's 
rongyollott templomukba. — Illyen és talán leg-
siralmasabb volt az 1707-dik év, mivel gyöke-
restül kivágta, ugy-szólván, ebben aT jóféle ma-
gyar lakosok régi törzsökét a ' kegyetlen rácz-
ság. Vérrel áztak ekkor különösen a' templom sz. 
küszöbei is, és az ellenség fegyvereinek átkos éle 
alatt sok menekvők, öregek, ifjak, házok-né-
peikért elkeseredve küzdő derék atyák, kétség-
be-esett anyák, kebleikről függő gyermekeikkel, 
közös temető-helyeiket találák i t t , hol azelőtt az 
Isten dicséretét zengedezték. Megjegyzést é rde-
mel, hogy azon sok buzgó férfiak között, kik itt 
áldozati levének az ellenség dühének, elesett a' 
templom egyik ajtaját jelesen oltalmazó derék is-
kola-rector Félegyhdzi is. — Az ezen gyászos 
évben elhullott törzsökös lakosok helyébe jöttek 
aztán k.k.-féle helyekről és leginkább a* Mátra 
vidékéről azok, kiknek maradéki még máig is 
élnek. 

Mindezen viszontagságok mellett is azonban, 
mellyeken e g y - és máskor is keresztül-ment a' 
város , nem kis fényt vett magára az abban levő 
reform egyház. Ha hallgatunk is arról, hogy ez 
hajdan a' dunáninneni és túli egyik résznek püs-
pöki lakhelye volt: elég annak bebizonyítására 
maga az az első-rangú iskola, mellyben nemcsak 
az alsó , hanem a' felsőbb tudományok is szépen 
virágoztak a' hajdankorban. Az 1546-ik eszten-
dőben már Szegedi Kis István theologiát tanított 
ezen iskolában, a* tanulók, még máig is olvasható 
iskolai irott törvények alatt — mint az úgyneve-
zett collegiumokban — együtt egy közönséges 
épületben laktak, — egyen-ruhával öltözködtek és 
a ' lakosok köztartásából éltek. — A' mi pedig a' 
tudományos műveltségét illeti a* czeglédi iskolá-
ban tanuló-ifjuságnak: ez olly szembetűnő magas 
polczra lépett , hogy az ezen iskolában müveit 
ifjak még ama debreczeni anyaiskola tanító-szé-
kére is méltóknak Ítéltetnének. A' jegyzőkönyv 
szerint: Schola Czegledina vei almae ipsi Debre-
cinae Rectores antiquitus suppeditabat. Czegléd 
rectorokat adott Debreczennek ! ! ! — Mindezek 
ujjal mutatják a* czeglédi egyháznak régi v i rág-
zatát, és azt, a' mi termi a' virágokat, a' régiek-
ben volt nagy buzgóságot, mellyel mind az Urnák 
házát, mindaz iskolákat által-ölelve, a' jóléteinek 
magosb-magosb polczára siettek fölemelni. — Ha 
kiűzettek is ottan-ottan az ellenségtöli félelem 
vagy épen annak dühe által az Űr színe elöl; ha 
elhallgattattak is iskoláikban a' tudományok; — 
mint a ' s e rény munkás csak addig vonul e l , míg 
a ' zivatar által-megy, *s tüstént dolgához lát a z -
után: ugy a' régiek is, az Őket pusztító vad el-
lenség eltávozta után, csakhamar össze-szedték 

magukat 's erejöket; — a* viszontagságok által 
nem elcsüggesztve, söt a* nagyobb 's nemesebb 
tettekre mintegy megedzve, készek voltak a' 
közjóért ujabb-ujabb áldozatokra magukat nagy-
lélekkel elszánni. Legyen örök-áldásban emlé-
kezetűk ! 

A' hol virágok vannak , kell ott lenni v i rág-
ültetőknek is. Ha virágzó volt a* czeglédi e g y -
ház, kétségkívül kellett abban lenni ollyan buzgó 
Páloknak, kik a' virág-magvakat elplántálták, — 
ollyan Apollosoknak, kik az elplántált magvakat 
öntözgették; kellett lenni ollyan lelki-atyáknak, 
pásztoroknak, kik a* nevelés, oktatás, példaadás 
által, ama lelki bő termésre elkészítették, meg-
érlelték a' népet. Nyilván szól ezeknek igazsága 
mellett az a* series i s , mellyen ezen atyáknak 
neveiket még máig is irva találjuk. Nem lehet 
ugyan tagadni, hogy ez hiányos ne volna annyi-
ban, hogy a' lelkipásztor neve mellett nincsen 
mindenkor feljegyezve annak szolgálatának ideje; 
és így némi hézagok vannak az esztendő-számok 
között: mindazáltal ezen fogyatkozást maguknak 
a" tisztelt férfiaknak számukkal mindenütt kipó-
tolhatjuk , legalább annak idejében kipótoltnak 
gondolhatjuk. — Ha fölvesszük, hogy az említett 
Balázs nevű papon kivül, szám szerint 25 férfiak 
szolgáltak ezen egyházban (kikről emlékezik a ' 
jegyző-könyv) a' mostani időkig, — és mindenik 
szolgálatára csak 12 esztendőt veszünk is, holott 
némellyek 20 's 30 évig szolgáltak : ugy is kijö, 
hogy a' reformatiótól fogva, csakugyan kellett 
lenni folyvást lelki-pásztoroknak ezen ekkló-
zsiában. 

Kik voltak azon, hamvaikban is tiszteletre-
méltó férfiak, kik ennyi sok éven keresztül taní-
tottak, k i - és bementek az Urnák házában g y ö -
nyörködő nép előtt? név szerint így következnek: 

1546-dik esztendőben Szegedi Kis István, 
pap és professor. 

1547. Bakoni Albert, jegyző-könyvünkben 
Jánosnak iratik, mellynek szavai ezek: „Czeglé-
den volt a ' Dunáninnen és túl való résznek püs -
pöki helye, meliyet t. t. Bakoni János megéke-
sített." — 

„ „ Hartyáni Imre, mellyik évben és 
meddig szolgált, bizonytalan. Az iratik ugyan 
többször említett jegyző-könyvünkben felőle, hogy 
ö egy Pákozdi nevű ember által akkor hozatott 
Ernődről Czeglédre, miután a' várost, annak III-
dikMahumed soregei által lelt elpusztíttatása után, 
újra kezdték megszállani a* megmaradt lakosok, 
— és továbbá az is, hogy „ö igen tudós és szép 
éneklő ember volt," ki is a' régi énekes-könyv-
ben levő ezen éneknek: Háborúsága Dávid ki-
rálynak egykoron nagy tala (109. Dics.) versei-
nek első betűiben jelent i , hogy ezt az éneket ő, 
és pedig Czegléden készítette. Ha az első igaz, 
t. i. hogy az említett veszedelem után mintegy 
1596- vagy 97-ben hozatott Czeglédre: ugy seoi 



az említett dicséretet, melly pedig az ö nevét v i -
seli, nem Írhatta, sem prédikátor nem lehetett 
Czegléden. Mert ezen énekek készítését még en-
nek a' XVI-dik századnak közepe táján vették 
szokás- és munkába a* magyar reformátor tudó-
sok; az 1592- ik évben pedig már Göntzi Kovács 
György (Fabricius) debreczeni prédikátor össze 
is szedte, és az úgynevezett nagy zsoltárba e g y -
be is foglalta (Magyar Athenas 100 lap). Ha pe-
dig Czegléden készítette Hartyáni ezen éneket: 
ugy az említett Pákozdi nem hozhatta öt Czeg-
lédre. Hihető hát, hogy a' dolog abban van, hogy 
Hartyáni Imre a* Mahumed seregeinek pusztítása 
előtt már jóval prédikátor volt Czegléden, és csak 
ezen ellenség közeledésének hirére vonta el ma-
gát bátorságosabb helyre; a* hol — meglehet, Emö -
dön — tartózkodott mindaddig, mígnem a* török 
a* keresztesi mezőn megverettetvén (1596.) , 
megtértek búvó-helyeikből és a 'város előbbi he -
lyén újra sátort ütöttek a ' megmaradt lakosok; a* 
mikor aztán Pákozdi által Hartyáni Imrét is visz-
sza-hivatlák. 

„ „ T. T. Mindszenti Uram (így van írva 
a* jegyző-könyvben.) 

„ „ Sz. Káosi János (V szép szakállú Sz. 
Káosi János Deák Tiszteletes Uram) mind ez, mind 
amaz idő följegyzése nélkül. 

1626. Kálnai János. 
1631. Semsei György. 
1652. Szombati Murai Márkus. 
„ „ Bóli János. 
„ „ Séltei Jáno§. 
1683. Deáki András, szolgált azon időben, 

mellyben a* török Bécs alatt a' keresztyénség ál-
tal megveretett. A' mint egy, kezünk közt levő 
eredeti inquisitióból kitetszik, a' szaladó és akkor 
Czeglédet elpusztító török elöl, Nagy-Kőrösre 
vonta magát, hallgatóinak nagyobb részével, a* 
tiszt, férfiú, és ott tartózkodott mindaddig, mignem 
Buda visszavétele után, a' visszatérés is bátor-
ságossá tétetett. — Czeglédröl elment a* Duna 
mellé lakni. 

,, „ Jenei Ferencz, Gyöngyösre vitetett. 
„ „ Ráczkevi János, Debreczenbe hiva-

tott által. 
„ „ Ungvári János, ( jegyzö-könyvünk-

ben Is tván) . 
,, ,, Jenei Benedek. 
„ „ Palai János, superintendens, Czegléd-

röl ment Patajra. 
1713 . Kecskeméti Bőddi István. 
„ „ Kocsi Ferencz. 
1723. Miskolczi János. Ez 1751-dik évig, 

melly idö-közben superintendentialis és tractualis 
assessori hivatalt is viselt, magánosan szolgált. 
Ekkor, gyengélkedése miatt, második prédikátor-
nak Dancsházi József hozatott mellé, ki, a ' Hely-
tartó-tanács által megtiltatván a' két predikátor-
Sartás, elment Kisérre 1757. — Igy a ' magánosan 

maradt öreg Miskolczi szolgált még egy eszten-
dőt, 's azután lemondott hivataláról. — Sok ollyan 
dolgok történtek ennek idejében, mint alább fog-
juk látni, mellyeket megindulás nélkül még máig 
sem hallhat az, a' ki ítélni és érezni is tud. 

1758 - 1 7 6 0 . Regöczi István. Jött Bárándröl 
's ment Laczházára. 

1761—1781. Setét Mátyás. Szolgálatának 
utolsó esztendejében szélütésbe esvén, mint s e -
gédpap vitte a' terhet helyette 

1781. Mocsi Mihály, ki is rendes prédikátorrá 
*s idővel a' kecskeméti tractus proseniorává is t é -
tetvén, hívatalál vitte szinte 1809-ig , a' mikor 
már elerötelenedve levén, segédpappal pótolta he-
lyét 1813-dik évig az egyház. Meghalt január 
23-ik napján 1814-ben. 

1813. Haraszti Béniámin, superintendentialis 
assessor és censor, a ' tractuson pedig perceptor. 
Meghalt jul. 13-ik napján 1329-ben. Segédpapok 
voltak mellette: 

1830. Nagy István. Elébb a'kecskeméti jeles 
iskolában mintegy 20 esztendeig professor, su -
perintendentialis assessor és censor. Meghalt aug. 
13-ik napján 1831-ben, mint az ezen évben édes 
lazánkban is siralmasan pusztító epekórságnak 
iözbánatra méltó áldozata. Segédpap volt mel-
ette: Boldizsár Sándor. 

1832. Nánási Szabó Károly, a ' ki midőn 
ezeket, még most Isten jóvoltából, mind életemnek, 
mind egyházi szolgálatomnak ifjabb korában írom; 
ha kérni nem merem is , hogy legyen az előttem 
elhunyt derék férfiakban lakott léleknek kettős 
mértéke bennem (2 . Király. II. 9): de azt csak-
ugyan szivem szerint óhajtanám, hogy méltó utó-
duk lehetnék I (Vége következik.) 

N. S z a b ó K á r o l y . 

„V ú l a n z", 
á* Prot. Egyh. 's Isk. Lap 47-ik számában meg-
jelent, 's dunántúli evang. egyházkerület nyűg-
intézetének ujabb szabályozási tervét illető ész-

revételekre. 
Ha ezen észrevételek a1 szőnyegen forgó 

terv kijavítására czéloznának, válasz nélkül öröm-
mel fogadnók azokat, jöttek légyen akár a1 Duna-
partról, akár a 'Sághegy mögül; de miután a'czikk 
záradéka mindenkit arról meggyőzhet, hogy itt 
tulajdonkép nem tervjavítás, hanem annak — 
coute-que coute — végképeni megdöntése tüze-
tett ki czélul, még pedig a1 tervnek itt-ott szándé-
kos elferdítésével és így mystificatio utján: lehel-
ten az érdeklett észrevételeket válasz nélkül 
hagynom, hogy nyugodt kebellel mondhassam: 
dixi et salvavi animam meam. 

A' czikkiró minden bevezetést megtagad a ' 
tervtől, holott kinek szeme van a' látásra, láthatja 
's olvashatja annak elején a* 3 4 sorból álló b e -
vezetést. Azonban ha ugy tetszik, mivel nekem 



s 

az ügy fekszik szívemen, — ám cseréljük fel ezen 
bevezetést, melly Szemere tervének szellemében 
íratott, az ó szabályokéval, — és toldjuk oda, mit a1 

czikkiró kíván záradékul. 
Az intézetnek czélja ugyanazonos az ó s za -

bályokéval; hogy az özvegyek és árvák az első 
§ - b a n kihagyattak, szerkezeti hiba lehet, mellyet 
eléggé világosan pótol a' 11. §. „Minden lelkész-
nek, professornak 's iskolatanítónak, ki ezen inté-
zethez járandóságát rendesen befizette, van joga 
az innen húzandó segedelemhez mind a1 maga 
személyére, mind özvegyére, gyámoltalan á r -
váira nézve azon osztály szerint, a' mellybe fize-
tett , minden évenkénti betételi forint után tizet 
számítva évenként." 

Czikkiró kétségbe vonja, vájjon az egyházak 
megengedhetik-e, hogy a' mostani töke egyhar-
madából irgalompénztár alapíttassék ? Mért nem ? 
mind a' két tökének czélja egy, csak kezelése l e -
vén más, nincs ok tiltakozásra, — és mivel az i r -
galomtár tökéje épen a' Csz'&drad-alapíványt f e l -
üt i : még a* végrendelet is épségben megtartatik. 
Azonban ha keveseljük az irgalomtár tökéjét, 
lehet szaporítani. — A' „kalmárosan használandó 
és kezelendő nyugpénztöke-alakílását", nem tu-
dom, czikkiró minő értelemben veszi. Ha itt e' szó: 
, ,kalmárosan" annyit teszen, mint pontosan: ugy 
nincs ellene szóm; de ha ez által a' czikkiró tán 
nyerészkedéstől fél 's mystificálni akarja a' közön-
séget : ellenében a ' terv 4 0 - § - á t idézem fel. „A* 
nyugpénztár kezelése, különválasztva a' kerületi 
' s akármi néven nevezendő más pénztártól, a* 
legnagyobb nyilvánossággal kezeltet ik, — a' 
pénztár állapotjáról, ugy az évenként kiosztott 
nyugpénzekröl a' kerületi gyűlés jegyzökönyve 
kimerítő jelentést tesz". 

Hogy az 1820-ban keletkezett intézetet meg-
alapítani segítő 'sa't. tagokra különös tekintet l e -
gyen , igen is igazságosnak látszik, — 's miután 
az új tervnek alapelvül az igazság szolgált: ám l e -
gyen tekintet reájuk; de ha hasonló követeléssel 
állanak elő a' későbbi években rakó tagok is: a' 
tekintetbe-vételek majd banyolulltá teszik a' ke -
zelést, holott a' czikkiró kivánata szerint is, méltán 
egyszerűsíteni kell. — De még sincs itt olly 
nagy igazságtalanság. Hiszen a' töke, melly a' 
régi rakó tagok befizetéséből alakult, megvan, 
's ez szaporítván a' megalapítandó töké t , csak 
nagyobb osztalékot biztosít. Hogy azonban 
minél több 's méltóbb igényeknek megfeleljünk, 
ám az irgalom-pénztárból szaporítsuk a ' régi 
tagok nyerendő osztalékát. 

Czikkiró szerint a' 4 4 - § azt rendeli, hogy a' 
nyug-pénzt-felvevö tag nyugieveiét nemcsak az 
illető lelkész, hanem esperes és esperesi felügyelő 
által is tartozik aláíratni. Ha ez ugy volna, igen-
is csak a* nyugpénzes vexálásával történhetnék: 
azonban nincs ugy, mert a' terv idézett czikke 
csak azt rendeli, „hogy az illető esperes vagy 

(tehát nem és, mi különbség) esperesi felügyelS 
is írja alá a ' nyugfatványt." Ez tehát szándékos e l -
ferdítés — mystificatio. A' folyamodás ezen utja 
az annyira kedvelt ó szabályok szerint is h a -
sonló. — 

Az 5 1 - § az irgalomtár általános meghatáro-
zását adván, igenis, a' czikkiró által ajánlottak 
sem záratnak ki. 

De mindezek, úgymond a1 czikkiró, csekély -
ségek. Hanem a' tervtől elidegenítő (?!) bökke-
nők az 5. 13. 14, § foglalvák. Lássuk ezeket. 

Az 5. §-ban foglaltatik az osztályzat 1 — 10 
p.flig. És ezen 6 osztályzatot czikkiró jövedel -
meinkhez nem szabottnak mondja; mert, mint á l -
lítja, az eddigi ( 1 — 5 frt .) sem gyűlnek be rende-
sen, főleg a* szegénység miatt. Én azonban nem 
a' szegénységben keresem ennek okát, hanem, 
nem említve a' beszedési pontatlanságot, és a* 
tartozásokra fordított csekély figyelmet — hiszem, 
még mai napiglan is van gyülekezet, melly a" 
nyugintézethez nem járúl — az intézet szerkeze-
tében ; példa volt erre a" kőszegi egyik lelkész-
nek a1 fizetés-elleni nyilatkozata bonyhádi gyűlé-
sen. Az eddigi szabályok szerint a' lelkészek 'sa't. 
osztályoztatnak, és ki szerencsétlenül harmadik 
osztályú gyülekezetben hivalaloskodik, legyen bár 
számos családja, nem biztosíthatja annak jövőjét az 
első osztályú lelkész szerint, és épen ez szülte az ó 
szabályok-elleni felszólalást. — Ezek szerint, több 
adatik a' városi, mint falusi lelkésznek, több a ' 
papnak, mint tanítónak, — hogy némi tekintet l e -
gyen még is a' betéteire, de ha meghalsz, a' 17. 
§. harmadik pontja szerint nem annyira azt k é r -
dik: mennyit és meddig fizettél?— hanem „ t e h e -
tös -e" özvegyed?és ha épen tehetős nem volna is, 
de még is körülményei a" végső szükségtől meg-
mentenék, bizony csekély öszvegetkap, habáraz 
elsöosztályzatu gyülekezet szerint fizetett is f é r -
je. Önkénynek tárnak kaput az ó szabályok, igenis, 
például hozom fel a' derék tolnai esperest, ki majd-
nem minden gyűlésen részre-hajlással vádolja az 
osztó választmányt a'felföldi özvegyek iránt. Ezen 
önkénynek akar a'felállított osztályzat gátot vet-
ni. És ha a' betéteihez arányosíttatik a1 nyugdíj, 
higyétek, uraim! nem leszünk akkor fizetni s zegé -
nyek és rendellenek,— ha tudja az atya, mit hagy 
előre családjának, szívesen fizet. — De mivel i s -
mét az ügy fekszik szívemen, ám állapítsunk meg 
egy hetedik, 3 0 krajezáros osztályt is. — Ez t e -
hát nem épen olly nagy bökkenő. 

De tán a' 13. 14. § ok azok, mellyek teljes 
nyugpénzt csak 15 év lefolyta után biztosítnak. Mit 
mondjak erre egyebet, mint hogy tessék a1 terv 
elleneinek kalkulálni, és ha közelebbi évekre 
kalkulálnak ki a ' tervszerint 1 ftól 10 ft járulékot: 
akkor halhatlan érdemeket szerzendenek e ' szent 
ügy körül. Gazda nélkül ne számoljunk. Várjuk 
meg, mit mond a' bécsi Salamon tanár tervünk-
hez. Különösen nagy bökkenőnek látszik czikkiró 



elölt, hogy az 5 év előtt semmi nyugpénzt nem 
nyerő özvegy mimódon egészítse ki a ' berakási 
hátralevöséget, megfosztatván kenyérkereső fér-
jétől? 'stb. Ugyan, tisztelendő, vagy nagytiszte-
letü atyámfia! hol van lelkünk, hogy nem idéztük 
nyomban a' 15. § - t : ,,Az ideig, az irgalom-inté-
zetből rendeltetik neki segedelem" ? Mért nem 
idéztük tovább a' 12. § - t : „Az évenkénti nyug-
díj idővel, ha az intézet tökéje engedni fogja, fel-
jebb is emeltethetik bizonyos procentekkel" ? 

Legfigyelemre-méltóbb javallat az észrevé-
telekben az, — mellyet már rég tárczámban fel-
jegyzettem én is —, hogy lenne szabadságára 
hagyva minden tagnak, öt, vagy ha tetszend egész 
tizenöt évre járandó berakási öszvegét osztálya 
szerint előre, részenként vagy egyszerre lefizet-
ni, és így maradékinak a' teljes nyugpénzt évek 
bevárása előtt biztosítani. Én az illyen tagol még 
a'kitelt évek utáni fizetés folytatásától is felmentetni 
szeretném, és óhajtanám, hogy egyes tag az ek-
kénti öszveges berakást többszörözhesse is, az-
az: egy osztályból két, söt több részvényt is ve -
hessen, ha 15 évre egyszerre előre fizet. 

A' mi a' két terv közti paralleláját illeti czikk-
irónak, arra már , azok ismétlések levén , az 
előzményekben szinte válaszoltam; még csak azt 
kérdem: miből bizonyítja be, hogy az új terv sze-
rint nem kevésbé engedtetik hely az önkénynek, 
miután megvallotta maga is, hogy az ó terv sze-
rint önkénynek engedtetik hely ? Mivel „tökéle-
tesen — krajczárig mondjuk — meghatározandó és 
mindenkor megállandó nyugpénzt a'legjobban ki-
kalkulált nagyszerű intézetek sem képesek bízto-
sítni?" tehát épen semmi arányt a' betétel és nyug-
pénz közt ne állítsunk fel; ha pedig felállítunk és 
collég, igazgatóságot bízunk meg kormányzással, 
melly a'nyilvánosság elé terjesztendi minden mű-
ködéseit: félhetni-e olt önkénytől? Hogy a' terv 
el nem fogadására nyilatkozik a' czikkiró, árva lel-
kemre mondom, szomorú dolog. Ha hiányos a' 
terv, — mellyet tökéletesnek senki nem állított 
— nem javítható-e? Mért tehát elvetni? És fo-
gyatkozásainak is kik okai? Azok-e, kik alkották 
a ' Szemere, Schonborn és több nyugintézeti szabá-
lyok nyomán? — De van még idő e' hiányt pó-
tolni, csak akarat legyen és bizodalom önma-
gunkhoz.— Az el nem fogadásra nyilatkozás után 
reformot javai czikkiró a' régi szabályokra néz-
ve , például, hogy szabadjon tenni a'berakást két-
szerezve és többszörözve is, hogy az évenkénti 
kérelem-levél nyújtás szűnjék meg, hogy ponto-
sabb legyen a' berakás 'stb. Az elsőre ki fogja ma-
gát határozni, ha a' betétel és nyugpénz közt arány 
fel nem állíttatik, és tovább is azt kérdezendik öz-
vegyeinktől: tehetös-e, van-e fia, ki eltartsa ? 'stb. 
És ez történik az irgalmaskodás rovására. Uraim! 
szép dolog az igalmasság, — de ne feledjétek, 
hogy a' szeretet is az igazságnak örvend. — Az 
évenkénti folyamodás megszüntetése az intézet-

nek javára mitsem teszen, a* berakás pontossá-
gát pedig jobban nem eszközölhetjük, mintha a* 
betétel és nyugpénz közt arányt állapítunk meg, 
de ez az, miről a' czikkiró mélyen hallgat.— P e -
dig ez a' reform mulhatlan kelléke. 

Végül könnyűén elutasít bennünket czikkiró 
a' bécsi és budai nyugintézetekhez, — és ö t e -
szi ezt, a' ki szegénységünkhez annyira illő i n -
tézetet javai. Nincs okom tanácsát helyteleníteni, 
de igen is van okom kérdezni: annyira elvesz-
tettük-e önmagunk iránt a' bizalmat, és ha már 
biztosítni tudják Bécsben drága pénzünkön özve -
gyeinket , ne tehetnök-e ugyanazt mi is honn ? 
Uraim ! csak akarnunk kell, 's lesz nyugintézet í 
Az akarat pedig nem hiányzik egyházkerületünk-
ben, mert több év óta minden gyűlésen nyilat-
kozott. — Pártoljuk azért az új tervet, ha betűi-
ben nem is, — de szellemében és felállított elvei-
ben ; ha hiányai vannak, javítsuk, de félre n© 
vessük! Dixi et salvavi animam meam. X. 

Esperes-ügy a' tatai ref. egyház* 
megyében. 

A' röpke hír szabad szárnyait ki köthetné 
meg, 's szózatos ajkait ki zárhatná, ki némíthatná 
el ? ! Széthordta, elbeszélte egyház-megyénk 
ügyét is az egész kerületben és kerületen kivül, 
— egyh.megyénk ügyét, mit mi jónak látánk e l -
hallgatni — legalább egy időre, míg t. i. undok-
ságát a' bizton várt 's elmaradhatlan helyreho-
zás, illetőleg (bármi kímélve nevezzük) megla-
kolás, némileg elveendelte. Ez ugyan még nem 
történt meg, de hogy annálinkább megtörténhes-
sék, leöltvén az eddigi kíméletes hallgatás takaró 
palástját, ki kell lépnünk a' nyilvánosság napvi-
világos terére, — vallva Ján. III: 20, 21 v. „A* 
ki igazán cselekszik, a' világosságra megyen, 
hogy az ö cselekedetei nyilván valók legyenek, 
hogy azok Isten szerint valók", — és bár Efez. 
V; 12, 13. v. szerint: „A' mellyeket ezek titkon 
cselekesznek, éktelen dolog csak mondani i s " 
nem azér t , hogy még inkább terjedjen, de hogy 
valódi alakjában ismertessék, fölfedem az eredeti 
forrást, 's im híven, egyszerűn, lehető röviden 
előadom az ügyet : 

Folyó évi sept. 4-kén Kömlödre egybegyű-
lünk, különösen esperes-választási szavazataink 
felbontása végeit. Elsőben is, kerületi volt köve -
teink Dobos János és Thahj Zsigmond szeretett 
atyánkfiai, küldőik iránt tartozott tisztelet- é s k ö -
telesség-szerüen, elmondák — semmi tekintet-
ben sem üres — követjelentésöket. Ez is mutatja, 
h°gy egyh.megyénk mindvégig követeiül ismeró 
őket , kiket a' kerületi gyűlésen, némelly felbiz-
tatott úr és tekintélyes pártolója, megyénk köve-
teiül elfogadni vonakodának, — mert nem ( b i -
zonyos ker. statutum szőrszál-hasogató értelme-
zéséhez képest) gyülekezetenként, hanem magunk 



józan belátása szerint, egyh.megyei, még pedig 
Népviseletes közgyűlésünkben, itt is teljes szaba-
don, titkos szavazatilag, választattak. Ezt kellett 
tennünk: 1 ) hogy legyen képviselőnk, ne ugy, 
mint az előtti évben, mikor gyülekezetenként ott-
hon választatott, — azonban sem e.megyei gyű-
lésünkön meg nem jelent, sem bennünket képvi-
selni a' ker. gyűlésre el nem ment, a' minket föl 
sem vevő — de tekintélyes ülnök-követ, — és 
kellett ezt tennünk, 2 ) hogy utasíthassuk, ha jó-
nak látjuk, föl is eskethessük követeinket. De eze-
ket mellékesen. 

Jön a* fő tárgy, az esperesi szavazatbontás. 
Segédgondnokunk kijelenté, hogy ö nem élend 
magány-szavazati előjogával; 28 gyülekezet sza-
yazata, és egy fölerötetett magány szavazat (t. i. 
a ' legidősb egyh. ülnöké, — és miért nem, mint-
hogy van, a' helyettes esperesé ?) fölolvastatván: 
e ' 29 vox közöl 25 T.P . á—i lelkészt és helyet-
tes esperest tiszteié meg. Szép, ha Istentől van 1 
következik azonban az exegesis : 

Fölszólal volt-követünk Thaly Zsigmond, kit, 
mint az igaz ügy csüggedetlen bajnokát ismer t. 
n. Komárom mgye,— mint két politikai hírlap sza-
badelmü levelezőjét, ismer a' nagy közönség, — 
elismeri, hogy nagy többsége van T.P—nak; látja, 
hogy nincs egyéb hátra , mint hívatalábani meg-
erősíttetése ; tudja, hogy illy alkalmakkor üdvözlő 
beszédek szoktak rendén lenni, — nem is ok nél-
kül, mert bár fénytelen, de szép, de tisztes állás az 
egy.megyei elöljáróé, kiben, mint több tisztelete-
sek közöl kiválólag megtiszteltben, valóan tisz-
teletes tulajdonokat vél lelni 's méltán követel az 
egész egyház. 'S itt biztos folyékony szónoklattal 
előladja a' szóló, mint lehet, mint illő, mint sza-
bados illy megtiszteltetést nyerni? jelesen : 

1 ) Rút és tilos önmagára korteskedni valaki-
nek, — 's ebben, ugy hiszi, az egész n. t. köz-
gyűlés megegyez; de szerencséje van különösen 
és személy leg, magának a" szavazat-többséget 
nyert férfiúnak, e* részben vele egyező vélemé-
nye tanúságát is birni, egy mult évi egyh.megyei 
közgyűlésről, hol épen az á—i gyülekezet lelkésze 
ker. követválasztó-szavazatot nem írt, nem hozott, 
ép azért, mert állítólag korteskedés történt gyü-
lekezetében. Ám legyen, tehát illyféle kortes-
kedés megfoszt az egyházi hivataltól. 

2 ) Nem párt elöljárója, hanem az egész tes-
tület elnöke tartozik továbbá lenni az esperes is, 
— mert az egész egyh.megyének, nem csak bi-
zonyos szinezetnek leend hivatalnoka. A' kiről 
tehát az ellenkező bebizonyodnék, az nem lenne 
méltó esperesi — vagy bár melly elnöki — ál-
lásra. 

3 } És, a* mi legfőbb, szükség, hogy szemé-
lyes érdek nélkül, részrehajlatlanul viselje az es-
peres tisztes hivatalát, —legyen mindenkor kész 
igazságot szolgáltatni minkenkinek, nem nézve 
milly indulattal viseltetik ö iránta az egyén, min 

egyén iránt, — mert nem Önügyeinek birájanl, 
de a' testület érdekeinek előmozdítójául, vagy 
akár egyeseknek egymás-közti viszonyaiknak 
elintézöjeül állíttatott elö. 

Hogy többeket ne említsen szónok, csak ezen 
tulajdonokat kivánja, sürgeti az egyh. elöljáró-
ban, 's nincs semmi kétsége a' felöl, miszerint 
mindezekben vele az egész n. t . közgyűlés meg-
egyez. — A1 választoltat, kit illy tulajdonok éke-
sítenek, kellene már mint esperest üdvezleni: — 
de fájdalommal jelenti ki szóló, hogy ö üdvezlö 
beszéd helyett sírbeszédet kénytelen tartani a* 
szavazat-többséget nyert egyén esperességére, 
ünnepélyesen bevádolván őt, mint a' kellő tulaj-
donokkal épen nem birót, söt azoknak ellenke-
zőjét tanusítottat, — a* vád súlyos , de bebizo-
nyítása könnyű, száz tanú szól mellette, az-
az, saját kézirata a* bevádloltnak. |Itt egy l e -
velet mutat eiő szóló, mellynek borékján ez van: 
„ T . Zs. urnák használatul" neki azonban nem 
szól , — írja T. P. helyettes esperes, — az itt 
nem kérdés , mint jutott ezen fontos fölfedezés-
hez? az ö lelke tiszta minden szenytöl e' t á rgy-
ban, — elég az, hogy itt a' corpus delicli, birto-
kunkba adta az isteni gondviselés. Ekkor a' l e -
velet — ünnepélyes csend 's feszült várakozása 
és fokonként emelkedő figyelme 's meglepetése 
közt az egész közgyűlésnek — a' vádló atyafi 
szóról szóra végig felolvassa. Én itt csupán e g y -
szerű vázlatát adom, kitelhetöleg tisztázva az 
eredeti levélnek — minden részletein át meg át 
mocskos tartalmát. 

Elsőben is , egy gyülekezetbeni szavazásra 
vonatkozólag, köszöneteket mond T. P. „Tettes 
ura öcscsének" (kihez a' levél iratolt) mellette 
tett, bár sikeretlen fáradozásaiért, az ottani lel— 
[észről pedig, minthogy ő rá nem szavazott, írja, 
logy az teljes éleiében két-színü volt, utóbb is 
az öli meg, — majd néhány ekklézsiát számlál 
elö, mellyek részint bizonyosak, részint kérdés-
alattiak, az ő rá leendő szavazásra nézve ; 's tel-
jes büntársi nyilt bizalommal kéri meg tettes u ra -
öcscsét, a' levélben rendre 's név szerint e lő-
számlált egész sereg gyülekezetnek, az ő szá-
mára leendő megnyerésére; kivált egyet említ, 
mellynek papja tett ugyan ígéretet ő neki, de 5 
kétkedik benne, azért szeretné megtudni, azon 
nap deléig mint szavazott ? ugy foghatná magát 
iránta mutathatni, bizonyos kérelmi ügyében 1 
(Ez már aztán igazán egyh. elöljárónak, esperes-
nek tiszta jellemrajzához illő vonásocska!), — 
említ még más gyülekezetet is, írván, hogy az, 
azaz a' tiszteletes úr, Ígéretet tett, nem tudja, só-
gora által nem csdbittatik-e el ? — ismét neves 
másikat, hol az ö vágytársáról említést tettek 
szavazáskor némelly hívek, de az értelmesbek 
által lehúroltatlak, — valóságos káromlást szól 
végre — nemcsak egyh.megyénk 's kerületünk-
ben , hanem honszerte méltán tisztelt, erénydús 



hétszinüségben megrögzöttnek vakmerőködvén 
rágalmazni, — azért, mert neki megígérte a* na-
pokban, hogy önházánáí fogja megadni az espersi 
áldomást (t. i. annak a' ki meg leend választva) 
's e' végből rendelé Iíömlödre a1 gyűlést, hozzá-
vetvén : „bárcsak kijátszhatnék erőtetett szíves-
ségét" (Ez is szép!). Azt tartom, hagyjuk a' töb-
bit, — annyit írhatok, hogy az egész közgyűlés, a' 
számos hallgatóság, szégyenelve 's iszonyodva 
hallgatá azon bolond levelet — mint Pap Jd-
nos helyettes-jegyző nevezé —, mit T— P — , 
tettes öcscsének megírni sem szégyenlett, sem 
iszonyodott. 

A' levél fölolvasása után föláll a ' vádlott, e l -
ismeri, hogy azt ő irta, hanem ingerültségében, — 
de hogy kinek írta, azt soha meg nem vallandja 
(minő hűség!), — 's ha megbántotta a' Domi-
nus Spectabilist (t. i. a' segédgondnokot, — 
hát csak öt ? !) , bocsánatot kér. 

Erre a' segédgondnok szólott nemes ha rag-
gal 's lelkesen, fölülröli zavartatását (t. i. önkor-
mányosai, saját igazgatói által) az egyháznak, 
férfias keservvel bepanaszolván, — közelebbről 
ez ügyre vonatkozólag személyes megbántatását 
végkép elfelejti, — mint hivatalnok ellenben ennyi 
vétséget el nem nézhet, elnéznie nem szabad, 
nem lehet.—Ezután egy lelkész a 'sz . Írásnak nem 
épen, vagyis épen nem ide illő szavait idézé, mi-
szerint ellenünk vétőknek nem 7-szer , hanem 77-
szer is meg kell bocsátanunk. — „Megbocsátani!" 
Krisztus igaz követői közöl — ott, a' hol kell — ki 
ne tenné ezt? de megtisztelni, n. t. esperesül elis-
merni, elfogadni ki képtelenkednék illy önmagát 
' s minden böcsületet annyira nem tisztelő levél-
í ró t? ! — Azon méltó kifakadások, azon legbelső 
érzetekig hatható megszégyenítések, miket mind 
a* kik szóltak, mind azok, kik föcsóválva, söt ö 
helyette szégyenkedve hallgattak — rajta tet te-
nek, egy része T. P. természeti és elmaradhatlan 
lakolásának; a* másik, szint illy természetes, 
szint illy elmaradhatlan eredmény rá nézve, e le-
sés az esperesi megtiszteltetéstől, — ragaszkodjék 
bár még ugy — mint mondá — 25 voxához. — 
a' jó-hiszemű, a' böcsületesnek tartolt egyénéi 
voltanak azok : azt „qui tam lurpiter nudavit ani-
mí conscienfiam" többé nem tisztelhetik. — Az 
elébbi lelkésznek megfelelt egy másik, ugyan a 
sz.irásból, jelesen 1. Tim III: 1 — 10 v. előszám-
lálván, millyennek kell lenni az egyházi elöljáró-
nak , 's mindezeknek ellenkezőjét találja a" vád-
lottban, kit ezért ezen díszes állásra a' legméltat-
lanabbnak kell nyilvánítania. 

Miután a' vádlott melleit csak egy szó nem 
emeltetelt, mert nem emeltethetett, 's önmaga is 
bevallotta bűnét, — ingerültségét hozá fel csak 
mentségül, 's a' dominus spectabilis részéröli 

tetett fölfüggesztetése *s az ügynek kerületi g y ü -
"ésre fölterjesztése. 

Ekkor szó hallatszott aziránt,hogy a* helyet-
tesség is örökkétartó nem lehet,annyival inkább illy 
vádszenyezett embertől méltón nem viseltethetik t 
vetessék hát le róla, míg tisztán nem áll a z e g y h . -
megye előtt (ha t. i. állhat valaha!). Mire T. P . 
a* pecsétet letette, 's kijelenté, miszerint illy k ö -
rülmények közt nem leend helyettes-esperes. És 
ez eddig teljesen rendén van: azonban az igen 
emberséges segédgondnok — a' pecsétet mint hí-
vatalkodás jelét — tán nem is egészen hatalmában 
álló kegyből — visszaadá a* vádlottnak. 

Újra egyh.megyei gyűlésünk volt nov. 11 -én 
Tatában. 

Kisérjük, Af! az esperesi ügyet e' stádiumán 
is. — Közlő óhajtva az ügy bevégeztetését *s az 
egyh.megye megzavart békéje helyre-álltát, mi-
után a' kömlödi gyűlésen történt felfüggesztésnél 
egyebet hivatalosan nem tudhat; híre van azon-
ban, miszerint a ' sept. 11-dik Fehérvárolt tartott 
ker. gyűlés T. P. urat nekünk esperesül föleskette: 
teljes tisztelettel megkéri az ott jelenvoltakat, 
hogy és mint történheteit ez? méltóztassanak 
erről, mint az egész megyét érdeklő ügyről, a* 
gyűlést tudósítani. Melegen felfogá a' béke-em-
legetö szavakat a' kérdéses esperes, 's kijelenté, 
miszerint az ö óhajtása is béke és lecsillapodás, 
— ez ügy mibenlétére nézve előadja a' ker .gyü-
lés határzatát, mellynek rövid foglalata az, hogy, 
a' béke helyreállítása tekintetéből, bár ezen c s e -
lekvény a' megye joga volna: T. P. esperesül 
föleskettetelt a' ker. gyűlésen. Alapul szolgált 
erre — a' megye meghallgatása nélkül — csupán 
T .P-nak szokott modorában írt mocskos folya-
modása , mellyben bizonyos négy férfiú érinte-
tik, mintha azok akadályozták volna őt meg es~ 
peressé lehetésében. — Milly felfogás! hisz vád-
lóul elég egy is, ítéletet pedig nem a' négyek — 
hanem a' többség, még pedig tanácsbirói több-
ség hozott. 

Fölolvastatott a' kömlödi gyűlés jegyzőköny-
ve is, és ebben — nem mondom, csudálkozásunk-
ra, hanem — legméltóbb fölháborodására erkölcsi 
érzeteinknek, az foglaltatik az esperes-ügyről, 
és pedig utóbb , közbeszúrva, sor fölé írva, 
hogy „a' zavarban végzés nem hozatott" Ez 
ellen a* legkellöbb erélyes indignalióval kel 
ki segédgondnokunk, 's megvallja, hogy g y ű -
lés nem hitelesítette ugyan a' jegyzökönyvet, de 
épen ő maga nézte át ott a' gyűlésben, a' j e g y -
zőnek ez érdemben föltett *s megírt sorait, és a r 

különben is kellemetlen ügyet exasperalni nem 
akarván, helybehagyla, — és e' meghamisítást 
épen helyettes-jegyző úrtól nem várta volna. Má-
sok e* teltét P. J. helyettes-jegyzőnek, erkölcste-

megbocsáltalást nem annyira kérte mint sürget- lenségnek, gonoszságnak nevezék, 's a' j egyzö-
te, és még végre öt — hat személyes ellenségeit tollat, mellyet kinevezése által a' segédgondnok 



ada kezébe, a' megyének ezen félteit kincsét, 
onnan, mint hűtelen és veszélyes helyről, kivetetni 
akarják. Ö, mindezek ellen alapos mentséget fel-
hozni nem tudva, egyre csak azt emlegeti, hogy 
ő hivatalt nem aíFectál. — Igen rövid vita után a* 
végzés ez lett: A'kerületen történt esperes-eske-
tés, mint autonomialis jogát sértő tény tekintetvén 
azegyh.megyétől: ellene a' főt. superintendentián 
teendő óvás a1 segédgondnokra bízatik,'s az ehez 
kapcsolt jegyzőkönyv megvizsgálására deputatio 
kéretik. S t e t t n e r I g n á c z , lelkész. 

F.-zemplénl népiskolatanító-egylet 
első gyűlése. 

Tanító egyleti gyűlés — e.megyei biztos ügye-
lete alatt — őszutó 14-én tartatott Ladmaczon az 
iskolamesteri lakban, — hála az égnek! valahára 
már törvényesítve és létegesítve levén. Érdekesb 
szönyegtárgyait im e'rövidke vázolalban adomát 
a' nyilvánosságnak: 

a ) Az egyházmegye határzatának nyomán, t. 
ez. ügyelnökünk, tiszt. Sárkány Sándor úr, fog-
lalá el ügyelnöki székét, komoly arczulatán r a -
gyogó lélekmagasztaltsággal ígérvén, hogy cse-
csemő-egyletünknek— elvileg a'tudomány 's e r -
kölcsiség intézetének — gondos dajkája lenni tö-
rekedendik, — mellyro a' közenthousiasme egy 
szíves „é l jen"-ben nyilatkozott. — b) Egyleti-
tagul két jelenvolt lelkes egyházi férfiak, Fejes 
Sámuel és Kassai Endre ref. lelkész urak, avat-
tattak fel. Üdvözöljük a 'ké t derék ügybarátot! — 
c) D. S. helyébe könyvtárnoknak a' ladmaczi i s -
kolatanító tétetett — semel pro semper —. d) Az 
öszpontosítás üdvös eszméje nyomán állandó 
gyülhelyül Ladmacz tüzetett ki. Gyűlést éven-
ként 2 - e r tartandunk. Az egylet soutenirozására 
nézve — az olly rútul arczpirító tarisznyáskodás, 
vászonkuíFerezés kikerülése tekintetéből a' köz-
teherviselés eszméje javallatott, egy részvény 
12 pkrba alapíttatván meg. — e) Komoly hangu-
latba tette át a' derült tanakodást néhány egyleti 
tagok távolléte; ezen ügy tárgyalásánál azon 
elvkérdés fejlett ki : „Vájjon az egylet, vagy az 
egyházmegye büntesse-e az egylet hanyag t ag-
j á t ? ! A 'ké rdés éles discussio terére vitetett át; 
egy tekintélyes capacitas indítványozá, hogy a' 
fegyelmi jog mindenesetre az e.megyét illeti! 
Jobbra-balra felfortyantak a' békés kedélyek, az 
elv ostromoltatolt, tűzzel-vassal. Közlő mélyen 
hódol az e.megyének, 's tiszteli az egyéni véle-
ményeket; de nincs a' tudós férfiúval egy hiten, 
de azért nem apostata! — nincs, mert minden 
társulatnak kell lenni autonomiajának, jogkörének, 
melly tagait korlátolni képes legyen, melly nélkül 
az csak marionett-bábok csapatja, csak gyermek-
csoport. In ullima analysi: 1 -ör az egylet büntet, 
ha ez nem használ, sújtson az egyházmegye f é -
ny ítő-pálezája! — f ) A* Prot. Egyh. és Isk. Lap 

a* jövő újév első felére ismét meghozatik. — g ) 
Pályakérdésül ezen tárgy tüzetett k i : „Mi as 
egyletek, különösen a* tanító-egyletek czéljat 
pap- vagy tanító-elnöklet alatt haladhat-e as 
biztosabban?" — h) Az egyházmegyének e g y -
letünk nevében hála-levél rendeltetett küldetni. 

Gyűlésünk gyér 's néptelen volt, bizony ránk 
is illik üdvezílö Urunk azon szava: „sokan van-
nak a* hivatalosak, kevesen a' választottak.' '! T a -
nácskozásunk parlamenti modora stereotyp kia-
dású volt. Ugy tetszik, egyletünk még most olly 
növény, melly éjszak magas bérczein nem t e -
nyészhelik eléggé, de mindenesetre táplál az 
édes remény: hogy, ha az ernyesztő tespedés ós 
részvétlenség siroccója el nem hervasztja, nem 
sokára mint kedves-illatú és gazdagon gyümöl-
csöző terebélyfa viruland föl! D ú l B é n i á m i n. 

Ií*kolatanítók olvasó-egylete ISács-
ftxerémben. 

Az 1845-dik évi august 28-án Petrováczon 
a' bács-szerémi esperességi protestáns iskolata-
nítók egy alakítandó olvasó-egylet végeit össze-
jővén , ez alkalommal a' bács-szerémi esperes 
n.tiszt. Sztehlo János úr által helyeselve helyben-
hagyott alapszabályok rövid vázlatát közöljük. 
Ugyan is az alapszabályok második pontja s ze -
rint, n. tiszt. +Mohonyi János esperességi fő -
jegyző úr elnökül, Sehmidt István, új-verbászi 
tanító, pedig rendes jegyzőnek és ideiglenes 
pénztárnoknak meg választattak. Továbbá indít-
ványkép kérdésbe tétetett,hogy jegyzőkönyv milly 
nyelven szerkesztve vitessék; melly is mind a' 
17 összegyűlt, leginkább tót-német a jkú , és a' 
magyar nyelvet alig beszélő tanítók által e g y -
hangúlag magyarul vitetni határoztatott. Továbbá 
Sehmidt István uj-verbászi tanító előterjesztette, 
mikép a* világhírű Pestalozzi emlékét megünne-
pelni és a' Pestalozzi nevet örökítő Pestalozzi-
alapítvány létrehozását czélszerünek és a' neve-
lői világ elölt méltányosnak gondolná: elfogad-
tatott és a* következő gyűlés arróli czélszerü 
rendelkezése elhatároztatott. Ezen olvasó-egylet 
kitűzött czélja elérésében több hírlapok és legin-
kább a1 nevelést-tárgyazó különbféle hasznos 
könyvek meghozását elrendelé,— nem indulván ki 
olly szempontból, mint mult tavasszal a ' bács-
szerémi esperességben némelly tanítói egyének, 
kik hasonlókép egy olvasó-egylet alapításánál 
egyedül és kizárólag német tanítókat kívántak 
egyletökbe felvenni; melly alapszabályok azon-
ben n. tiszt, esperes urunk által, mint a ' nemzeti-
ség és a* jelenkor szellemével összeütköző, 
helyben nem hagyattak, miből nyilván kitetszik, 
hogy ezen esperességben a* tanítók közöl a' nem-
zetiség ellenei nem a ' gyanúsított tót-ajku, hanem 
némelly német tanítók. x — y . 



K ö n y v i s m e r t e t é s : 
„Erényi Atya, olvasókönyv népiskolai tanulók 
számára, használtathatik magány-oktatásoknál is. 
Glatz Jakab után magyarosítá Szivos Mihály, 
Pesten 1845. Kiadja Heckenast Gusztáv." Ára 

40 kr. p.p. 
A' tisztelt kiadó által „Az ifjúság olcsó könyv-

tára" czím alatt megindított folyam 7 és 8-dik 
kötetét van szerencsém előmutatni egyetemesen 
ugyan a ' tisztelt közönségnek, és különösen köz-
's magány-oktatóinknak, azt fölöttébb sajnálván, 
hogy minden nevelőnek tettleg nem nyújthatom 
kezébe. Részemről meg volnék elégedve, ha n e -
velőink ezt megszerezvén, szerinte alkalmaznák 
mind elvont nézeteiket, mind gyakorlati tanmód-
szeröket. Oh , iskolatanítóink inkább parancsno-
kok, mint gyermekbarátok; inkább rontók, mint 
építők. Ugyan nem lehetne-e még nehezebb 's 
tartalmasabb tanulmányainkat is feszes gőg, szi-
gor 's fölarczázás nélkül előadni? Nem lehetne-e 
gyakran konok, szívet legkevésbbé képző, ész-
gyötrő, száraz, üres és legkevésbbé real tanulmá-
nyainkat falusi iskoláinkban korszerűbbekkel cse-
rélni föl ? Ilát még a' hol csak rendszer sincs, 
hol béres iskolatanítóink — oh, heh mélyen tudom 
tisztelni, becsülni, szeretni a' levételeket 1 — ön-
magukra hagyatva bolyganak á? legszentebb ügy 
körül!! Ugyan kérem, csak 40 kr!: és nagyrészt 
segítve árva, parlag ügyünkön. Meg volnék — 
ismétlem — még most elégedve, ha falusi iskola-
tanítóink önmaguk megszereznék, 's egy év alatt 
átbeszélgetvén e' könyvet növendékeiknek, bi-
zony többet 's üdvösebbet tennének, mint külön-
ben — mostani nyavalyásságunkban — számos 
évek alatt. Hogyne? Itt a 'ker . vallás's erkölcstan 
történetekben kifejtve, természettan 's rajz 
mindenült szív- 's észképzöleg előadva, jóté-
kony intézkedések ajánlva, föltalálhatók. Isten 
akaratán való megnyugvás, bizodalom, tisztelet; 
a" szülék, tanítók, embertársaink iránti hálás tisz-
telet , szeretet, szánalom, könyör; minmagunk 
iránti kötelességek, megelégedés, mértékletes-
ség, szilárdság a' veszély idején — mert nem a' 
sokaság, hanem az értelmes cselekvés használ-
h a t — , példák a' szorgalmas életre, ügyesség, 
tisztaság, udvariasság; a* természeti tünemények 

— villám, harmat, eső, hó,'stb. — balhiedelmek-
böl megtisztítva; a' kuruzsolók, mérges növé-
n y e k , ásványok, állatok megismertelve, 'stb.: 
nem leczkei szigorral, hanem könnyüded elbe-
szélésekben fogalmazvák. Ugyan nem ismerünk-e 
falusi iskoláinkban utmutatást a' vallásra, melly-
n e k tartalma inkább csillagászat 's minden egyéb, 
mint vallás- 's erkölcstan ? De leveszem keze-
met a* fájdalmas sebről, mellynek nem egyéb 
gyökoka, mint a* — separatismus. 

V á r i - S z a b ó S á m u e l , 
tisza-földvári lelkész. 

É l e t r a j z : 
Totlt Ferencz dunántúli superin-

tendens életrajza. 
Ha korunkat jellemezni akarnám, meg kel le-

ne — szomorúan — vallanom, hogy: egyházi 
közügyeinkben önzésre, müvelellenségre, tudo-
mányos szellem-hiányra mutató közönyösséget, 
kitűnőbb egyéneink ellenében a' ludatlanok rop-
pant hadát, vallásos eszmefogalmaink világában 
pedig többnyire a' stabilismus elveit látom. Anyagi 
és szellemi állásunk tehát nekem sehogy sem tetsz-
hetik. Mikép politikailag, ugy egyházilag sem va-
gyunk sehogyan sem. Miért? Mert magyarok v a -
gyunk. A ' magyarnak sem philosophiája, sem hit-
tana, (igenis, sem tökéletes evangyéliomszerü 
hittana) 'stb. egyszóval semmije sincs jó lábon. 
Még esztendeje, hogy nyelvén alkotványosan be-
szél. 

Annyival mulhatlanabbtehát örökíteni az utó-
kor elölt azon nagy férfiainkat, kik a' közügyek-
nél szintúgy, mint a' tudományos műveltséget i l -
letőleg mintaképül — daczára a' vas körülmé-
nyeknek — magasulának föl. 

Tóth Ferencz születelt a' Balaton kies vidé-
kén, Veres-Berényben, 1768-ik év dec. 19-dik 
napján, jobbágy-szüléktől. Ugyanitt kezdette ta -
nulását, folytatta a' debreczeni főiskolában. Mind 
tudományos kiképezettségét, mind melanchtoni 
szelíd magaviseletét méltányolván a' főiskolai 
elöljáróság, tanulmányai végzése után, egy évig 
a' 6 - ik gymnas. iskola, és két évig az első éves 
bölcsészek oktatásával, könyvtárnoksággal 's s e -
niorsággal bízatott meg. 1799-ben a' pápai fő -
iskolában hiltanárságra hivatván 's magát e ' pá-
lyára tökélyesílni óhajtván, a' külföldre utazott, 
jelesen a' göttingai egyetembe ment, 's tanszékét 
1801-ben jun. 5 -én foglalta el. 16 év múlva a' pá-
pai egyház hitszónokának választván, e' hivatalát 
1817-ben mart. 30-kán kezdette el. Még elébb 
azonban, t. i. 1815-ben, egyházkerületi főjegyző-
nek, 1823-ban a' pápai egyházmegye esperesé-
nek választatott; 1827. jun 11-én 270 szava-
zattal superintendens lelt. A' göttingai egyetem 
1830-ban hitludori, és V. Ferdinánd koronás 
urunk 1835-en nemesi oklevéllel jutalmazák meg. 
Ujabb kitüntetések elöl elragadta őt a' halál é le -
nek 7 6 - , házasságának 4 2 - , püspöksége 18-dik 
esztendejében, 1844. sept. 2 -án d. u. 4 órakor 
szenderülvén át a' hosszas álomra. Több nemes 
vármegyék is táblabiráik koszorújába fűzték e' hír-
neves férfiút, például Esztergom, Komárom, Tolna, 
Veszprém vármegyék 's a' tek. Vecseszék. A' prot. 
egyházi irodalmat nyomtatásban megjelent har -
minczkét kisebb 's nagyobb munkákkal gazdagi-
totla, ujjá-teremlelfe. Fáradhatatlan munkásság, 
szelíd, de kiszámított modor — melly szerint a* 
tervek létesítésére vezető utat törvényszerüleg 
előre megegyengeté —, messze kihaló gondos-
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Ság — melly szerint a* legparányibb körülmé-
nyek sem kerülheték el figyelmét —, szerény 
egyháziasság — melly szerint világi czímeit, 
miképen a" doctori czímét is, soha nem használta, 
ö teljes vala az evangyéliom lelkével —, egy 
kis szent harag a1 törvényszegők ellenében -f-
melly szerint belesve az alkalmakat, pártfogását 
megtagadta —, a1 közügyeknél folytonos, de tit-
kos tervezgetés — mellyet később tudott meg a' 
közönség, egy-egy tanszék- , könyvsajtó- rs 
egyéb számos, üdvös, nagyszerű eredményeknél 
—, 's egyéb kormányzati legügyesebb tapintatok 

jellemezték öt. Munkálkodta a1 közjót nemcsak 
maga, hanem munkára hívott másokat is. A' leg-
parányibb 's legelrejtettebb dolgokat is jól tudta 
— a' legkiterjedtebb levelezések utján. Mikép a' 
kormányzásban, ugy az egyházban a' szószéken 
is ritka jelességü férfiú volt. Nagy termet, szelíd 
magatartás, Iegilledelmesebb 's mondhatni, hibát-
lan testmozgás, szívből jövő 's szívhez-ható hang-
hordozás, szorgalmasan bekönyvnélkülözött egy-
házi beszédei 's több , szintugy nem hiányzott 
szónoki magas tehetségek igen kedvessé tevék öt. 
Csendesen figyelt ö reá még a' szilaj fiatalság is. 
Igen jeles 's nagy-becsü egyházi beszédei négy 
kötetben fognak megjelenni. Földije *s kortársa 
a ' szinte sír szélén levő veszprémi lelkész, Án-
gyán János. Fedi a' gyász-fátyol nemes özve-
gyét, Czike Juliannát, Lajos, Terézia 's Eszter 
erényes úri gyermekeit. —Elhunyt főpásztor! a' 
leontiumi Gorgiásnak önkészítette 's saját nevét 
örökítendő arany szobránál 's minden egyéb ércz-
nél becsesebb 's tartósabb érdemeid örködendnek 
fölötted! V á r i - S z a b ó S á m u e l , 

tisza-földvári lelkész. 

O e l f o l d i k ö z l e m é n y e k : 
H a l á l o z á s . Nov. 3-kán temettük, élete-

kora 58-dik évében, idegláz következtében el-
hunyt mohácsi lelkész tiszt. Sebő János urat, öz-
vegyének és öt neveletlen árváinak siralmai 
közben, minden e' városban létező keresztyén 
felekezetek részvevő seregének kisérelében. 

A'boldogult, ifjúságában Újvidéken 6, közép-
korában Alsó-Harasztiban 1 2 , későbbi idejében 
Mohácson ismét hat és fél éveket szolgált köz-
kedvességgel,— mit nemcsak hívatalbeli hűsége, 
hanem példás élete, különösen minden hozzá-fo-
lyamodolt szűkölködők scgedelmezése által meg-
érdemlett, — és mit az erényt-méltánylani tudó 
mohácsi egyházi elöljáróság azzal is nyilvánított, 
hogy özvegyének 's árváinak, minden előleges 
kérés és felszólítás-nélkül, kegyelem-évet ajánlani 
szíveskedett. 

Egyházi szolgálatot, e ' szomorú alkalommal 
szomszéd babarczi lelkész tiszt. Iümiti János úr 
tett, igen épületesen 's köztetszéssel elmélked-

vén Jerem. 49:11. , Hagyd el árváidat, én e l tar -
tom, és özvegyeid bennem vessék reménysé-
göket ! 

Ozsgyánban kétszázados iskola 
ünnepély* Prot. egyházunk azon szép tulaj-
donát, hogy maga teremt maga körül életet, 
maga áldozik 's tartja fön a' már létezőt — ugy 
hiszem — senki sem vonandja kétségbe. Egyhá-
zam e* szép tulajdona elegendöleg kitetszik, az 
ozsgyáni esper. gymnasium kétszázados örömün-
nepéből, melly tanodát, két század előtt, egyes 
privát, de a ' nevelést és a'nemzetiséget már a k -
koriban szíveiken hordozó lelkes férfiak alapítot-
ták és kétszáz esztendő lefolyta alatt, híven ápol-
ták és melegen pártolták. 

Folyó év oct. 23-án viradt reánk azon ö rven-
detes nap, melly az egybegyűlt egyházi és világi 
pártfogók jelenlétében hirdeté: hogy ma méltán 
örömtől dagadoznak kebleink; mert ünnepünk 
tárgya nem mindennapi, mert kétszázadig élni, 
élni pedig és működni a' magyar nyelv's nemze-
tiség érdekeiben, szép, dicső, de egyszersmind 
lelket-emelö 's így örömünket méltólag kifejező 
körülmény! Tolmácsolák ezt t. Lucze István he ly-
beli lelkész, n.tiszt. Iíolbenheyer Mihály tisztelve 
szeretett föesperesünk, t. Homolay Endre gymna-
siumi igazgató. 

Legyen szabad azon hitsorsosink számára — 
kiket ezen tiszai kerületünkben alkalmasint l e g -
régibb magyar gymnasium viszonyai's történetei 
— már csak kíváncsiságból is — némileg é rde -
kelnének, — azokat, rövid vázlatban, lelki-sze-
meik elébe rajzolnom, hadd legyenek tanúi a n -
nak, hogy a* csekély erő is — ha munkás és k i -
tartó — boldogító miiveit századokon állal eze-
rekre kiterjeszteni képes és kész! — Lássuk a* 
gym. alapítóit 's fentarióit! — 

A' most ozsgyáni magyar gymn. kétszázadok 
előtt Füleken virágzott, hol az a' buzgó, akkori-
ban evangelikus, füleld gyülekezettől a' XVI-dik 
század végső tizedeiben, nagylelküleg alapíttaték. 
Virágzott ezen intézet Füleken, a ' kemény török 
ostromok elölt: de a' XVII-dik században történt 
gyakori törökkeli harezok a' virágzó intézetnek 
nem leheltek javára , miért is a' tudományokat 
pártoló férfiak más, alkalmatosabb „Heliconról" 
gondoskodtak, azt Ozsgyánban .1645-ben fel is 
találták, a' hol fényes, polgári erényekkel tündöklő 
Bakoss-csa\ád, nevezetesen a'tudományokat k e d -
velő Bakoss Gábor azokat örömmel befogadá. 
Fennevezett Bakoss Gábor elébb a' füleki, később 
a' szendröi vár kapitánya volt, — de fényes királyi 
hivatalát, Pálffy Pál akkori nádor közbenjárása á l -
tal, IV. Ferdinánd kezeibe letétette, állandó lakó-
helyéül Ozsgyánt választván, hol az általa átplántált 
iskola virágzásából lelki éldeletet merített.— E n -
nek utódai: BattikiA, Luzcnszhjnk, de kiváltkép 
az áldozni kész Iíorponayak bőkezűséggel tárták 
fen azt, mit dicső eldödeik nagylelküleg alapítottak. 
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Epochát vagyis időpontot tesznek e1 részben a' 
Korponayak, u.m. első és második Korponay Gá-
bor, kiket — ez iskola-körüli érdemeik — valódi 
Maecenások sorába igtatnak. E' kél Korponay t u -
dományok iránti szeretetének köszönheti az isko-
la, jobb és czélszerübb elrendezését, — ök tágíták 
az iskola-épületét, rendellek az igazgató oldalá-
hoz — hogy az oktatás tökéletesb lehessen — 
egy más professort, kit szabad lakkal, asztallal 's 
évenkénti — akkori viszonyokhoz illő — fizetéssel 
is elláttak. Ezek jótékonysága,— melly ritka példa! 
— adott évenként 6 — 8 tanulónak szabad asztalt. 
Fentérintettek nyomait követé második Korpo 
nay Gábor felmaradott özvegye, t. cz. Mazsári Ju-
lianna asszony, kinek hosszú élete — 86 eszten-
dős — érdemei jutalmául jutott osztályrészül, — 
ki nem magának, de másnak él, — tetteinek i rá-
nya: segítni, vigaszt hozni,mások örömében örömét 
éldelni. — Ezen valódilag nemes asszonyság 
ozsgyáni gym. körüli fáradozásait elősorolni igen 
nehéz, mert jótéteményei számtalanok. Kik őt 
ismerik, azt fogják mondani: „Igen is, ugy van!" 
— További jótevőinkhez tartoznak t. Malalinszky, 
Csemiczky és Dubraviczky-családok, kik legújabb 
időkben, az igazgató-professor jövedelmei nö-
vesztésére, 12 köblös szántóföldet ajándékoztak 
az iskolának, mellynek munkálását a' nemes ozs-
gyáni egyház magára vállalni szíves volt. — E 
családok egyik tagja it. Malalinszky Ferencz , 
gymnasiumi felügyelő, azon férfiú, ki a' nevelés 
sz. ügyét szivén hordozván, ezen iskola javát min-
denütt lelkesedéssel, örömmel és áldozattal moz-
dítja elö. Pártfogását érezteté a' tanodával két 
századok óta a' tudományokat kedvelő kishonti 
esperesség is, mellynek kegyességéből az iskola 
évenkén^ 150 ftokban részesül. 

Mi az iskola tudományos életét illeti, tanult 
ebben kétszáz esztendő alatt mintegy 15,000 ta -
nuló, 37 professor alatt. Mi virágzását vagy h a -
nyatlását illeti, virágzott ez több ízben, de kivált 
1754-ben annyira, hogy a' bölcsészeti pálya is 
itten végeztetett be. Ebben az időszakban jeles 
professorai voltak : Misovics Mihály nemes szár-
mazású liptai, tudós férjfiu, ki több munkák szer -
zője is volt, mint „Fata Hungáriáé sub Ladislao et 
Malthia Corvino", azután ,,Rerum patriae libri 
l r e s " ' s a ' t . Ezen férfiú akkori tudós világban 
„praeceptor Hungáriáé" czímet viselt. Ezt követ-
lék Király József, máskép Regius, a' két Farkas 
András és György, Kende György de Iíendicze, 
Kubinyi Elek de Felsö-Iíubin, Magulács Péter. 
A' legújabb időkben kitűnők valának: Kollár Sám., 
Kulbenheyer Mihály, most kishonti föesperes, Cha-
lupka János később késmárki Iloznek, János k é -
sőbb lőcsei prof. és két Lúcze, Sámuel és István. 

1791-dik év ulán a' tanoda előbbi virágzását 
ismét visszanyerte, bár nem hiányoztak időpon-
tok, hol hanyatlása is kezdődött és pár évekig 
tartott; mert oktatói — mi legnagyobb baja volt 

— igen gyakran változtak: mind e' mellett l e g -
újabb időben új bimbót kezde hajtani zöldága, 
melly, ha buzgó pártfogók és lelkes — a* régi 
alakba új lelket önlendö — oktatók nem hiány-
zandnak: kifejtik 's öröm-gyümölcsöket hozand, 
még e'részben műveltség után sóvárgó haza s z e -
gényebb lakosainak; mert minek tisztes múltja, 
szép jelene vagyon — mint kétszázados tano-
dánknak —, annak — ha a' benne működő erők 
munkásak és kitartók — jövendője is bizonyos,'s 
régiségénél fogva mindig tiszteletet árasztó. 

Fentebb kiemelt pártfogók buzgóságánakleg-
ujabb je le , hogy tavai a' zay-ugróczi rendszer-
szerinti tanításra megkívántató új professori szók 
alapíttaték.T. Rájfay János, a1 hálái egyetem volt 
növendéke, ügyességgel 's közmegelégedéssel 
folytatja hivatalát. Mostani tanulóink száma, mind 
a' három gymnasialis osztályban, 89. — Rhétor 
18, syntax. 20, grammatista 51, tápintézetben 
van 54. 

Ki e1 történtek vázlatán végig-tekint, és a* 
szép és jó iránti fogékony kebellel láttaték el a* 
Mindenhatótól: érezni fogja azon lelkesek é rde -
meit, kik, mint magánemberek, olly intézetet hoz-
tak létre, mellyet több nagyobb testületek nélkü-
löznek, *s azt olly húzamos ideig bökezüségök 
által fentarták, hol más illyetén intézetek — bár 
alapjok erősb volt — a' részvétlenség csirája alatt 
már régen halomba dűltek! 

Igenis, hála és köszönet nektek, lelkesek! kik 
a' magyar nyelv és nemzetiség érdekeiben, már 
kétszáz esztendő előtt, olly hűn, és akadályok 
közepette, olly rendületlenül buzogtatok, — e m -
lékezetetek élni fog halhatatlanul, élni fog k e b -
leinkben és a'hálás utókor szívében!!! Gymna-
siumi elöljáróság nevében közli 

I l o m o l a y E n d r e , 
igazgató. 

H i v a l a U v á l t o z á s o k 5 1 S z U e í n i . 
„Szomorúság anyja az örömnek — Csak az 
értheti tisztán ez igazságot, ki Szigeten a 'Lugos-
sy József és Széles Endre bucsú-szavait, 's a ' 
Szilágyi István és Veress Sándor pálya-társak 
szék-foglaló beszédeit hallá. Lugossy az élet és 
tudomány derék embere , Széles a' természet és 
vallás szelíd szónoka volt. — Szilágyi — a' bib-
liai és természeti tudományok tanítója, mint szék-
foglaló beszédében mondá — minden tudnivalót, 
mi jelen és jövő éltünk boldogságára legszüksó-
gesb, feltalál a* természetben és bibliában, 
bölcsőnek keresztelvén az elsőt, sírnak az utósót, 
mellyböl és melly által a' valódi ember új életet 
látand; megmutatá (de ám tudományosan és 
gyönyörű íridomon), miképen kell 's melly arány-
ban bibliát és természetet egymásra ugy viszo-
nyítani, hogy a' műtétei eredménye az hit és c se -
lekedet tárgyainak meghatározásában a' legyen,, 
mi az ember kettős természetének harmóniájával 
egyedül megegyezzen. — Felfejté 's vizsgálá 



az embert harmóniai szempontból, 's ennek testi 
életmüvezetében a1 tökély példányát találá; — 
mint tiszta-fejü 's higgadt-vérü theologus, néven 
nevezte *s jól megmosla a1 göröngyön bukdácsoló 
materialistákat, kiknek a'természet revelatio nél-
kül, 's a' másik szegletben kultogó, égbe-nézö 
urakat, kiknek positivilas természet nélkül jó-ízü 
. . . . Mind a' subordinatianismus, mind a' che-
mismus kikapta a1 magáét. — — Veress Sándor 
— mint paphelyettes * ) — mély tudomány nyal 
és pompás szónoki tehetségekkel fegyverkezve, 
alkalom és idö szerint rovogatja a' bünt, nemesíti 
az erkölcsöt, irtogatja a' naponként harapózó val-
lástalanságot religioso politikai dicsÖ praedikátziói-
ban. — Jókor és kívánt időben jövétek hozzánk, 
tehetségdús ifjú tudósok! — Tan-intézetünknek, 
némelly tulbuzgó atyák, úgyis rosz nevét kiáltották 
szerte e' honban, melly elölt pedig ez intézet 
szép hírben állott; — e' politikai lábon ugyan 
csak haladó — különben jó-szellemű — megyében 
ugyancsak megfeszítsétek erőtöket! . . . Ha a' 
theologiai tanulmányokat ifjaink- 's véneinkkel 
megkedveltetitek; ha tanítványainkat a ' szörnyű 
sebes futásban késleltetenditek; ha a' békét és 
igazságot egymásért föl nem áldozandjátok; ha 
uralkodni nem vágyakoztok; ha a1 légben e l -
hangzó barátság reszkető szavával véleményei-
teken 's igazságot-szeretö leikeiteken eröszakot 
tenni senkinek nem engedtek: ugy közénk új 
megváltó és megtartó lelket szállitandotok! — 
mire a* vallás nemtöje segéljen benneteket. 

Az ünnepélyt józan-gondolkozásu inspector 
curatorunk, t. Tar Gáspár úr nyitá meg; rövid, 
szívből fakadt kedves édes beszédével: — Pász-
tor Dániel — ez idö szerint — igazgató-oktató-
pedig a' barátság és tudomány szíves és hatályos 
nyelvén üdvözlé az iktatoltat. *) 

B a r t ó k G á b o r . 
Korszerű egyházi jogkérdés. A1 

protestáns - római katholikus vegyes-házasság 

— akár eredetileg illyen, akár hozzánk-térés ál-
tal illyenné lett, — a' Jus Canonicum és honi tör-
vény szerint ugy tekintetik, mint sacramentom; 
következőleg felbonthatatlan, és minden ügyeiben 
a' romai cath. egyházi törvényszék elébe tar to-
zik. Mivel azonban a* törvények sokféleképen 
magyarázhatók, és meghasonlott rom. cath. há-
zosok, többfelé is a' hazában, ügyvédektől felbiz-
tatva, egymástól elválni készülnek, a' midőn egyik 
fél prot. vallásra térvén váló pert indít a' rom. 
kath. házastárs ellen, söt mint mondják, efféle v e -
gyes házosok, örökre elválasztatva és új házas-
ságra lépve, valósággal találtatnának i s : kérdjük 
ezennel, vájjon a' vegyes-házasság felbontható-e 
végképen? és ha illyen, vájjon elválhatása mikor 
kelt 's hol megirott egyházi vagy világi törvény-
ben gyökerezik ? 's mellyek névszerint az olly 
vegyes-házasok példái a' hazában, kik válóper 
utján a' királyi törvényszék által örökre elválasz-
tattak *s más törvényes házasságra léptek ? — 
Kérjük t cz. jogtanár és törvényekben jártas hon-
fitársainkat, szíveskedjenek e' kérdésre jelen lap 
hasábaiban minélhamarább és minél szabatosabban 
válaszolni. R. 

Etel-alfőldi esemény 1344-dik 
évi sept . 3 3 - k á n * Mikép hajdan egy közép-
külföldi fördős a* helytelen fürösztésért égető 
kemenczébe vettetni határoztatott (Lamprid Eccl. 
Hist.): ugy mai napokban is egy bel-allöldi F ö r -
dösre ugyanazon büntetés kéretett. De valamint 
a' végrehajtásra fölszólított fenyítöség ama he -
lyett juh-bört (Eichorn Annot. ad Mat.), — ugy 
eme helyett a' bíróság ártatlanságot égetett meg 
a' szertartások tárgyában. 

Ifjabb Vári-Szabó Sámuel úr tudósításában 
előforduló észak-amerikai utazásból kölcsönzött 
szavakra fölmerült ötletei egy laterizálónak. 

Sz. 

* ) Mint theologia i s egéd-oktató , u g y is megkezdé tan í tá -
sait. * B. 

* ) A' Pesti Hirlap t. szerkesztőjét alázatosan fölkérjük e ' 
czikk k ö z l é s é r e , mit az iktatott iránti barátság utján — 
reméljük — megteend. B. G. 

Kilián Györgynél szerezhetők 

I M Á D S Á G O K 
protest. keresztyének számára. 

Készítette és gyűjtötte 

Székács Jézsef, evang. le lkész . 

Előfizetési hirdetmény. 
A' Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 

a' jövő 1 8 4 6 - d i k évben is folytattalni fog. Előfizetési ár félévre: helyben, boríték nélkül 
2 ft. 4 0 kr., postán boríték alalt 3 ft 4 0 kr. pengőben, egész évre két annyi.— Előfizethetni 
minden kir. posta-hivatalnál, Pesten: Landerer és Heckenast könyvnyomtató intézete ü g y -
szobájában a' Pesti Ilirlap kiadó-hivatalában. Hatvani-utcza Horválh-ház 483 - ik sz., földszint. 

A' Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI fiS ISKOLAI LAP. 
51. s z á m . Negyedik évi folyamat. Dec. 21 . 1845. 

Ad legislationem utile maximé e s t , tum ex praeteritis, quis societati status c o i d u c a t , perspicere, 
— tum aliorum quoque sc ire condi t ionem, et quae quibus conveniant , non ignorare. 

A r i s t o t e l e s . 

TARTALOM : Iskalai törvényjavaslat •— Házasulónak hol és mi-
kor kell esketni? Szenczi F ő r d ö s L a j o s . — I r o d a -
l o m : Egyházi Beszédek második kötete. Birálat-folytatás. 
B . M. — E m l é k - t á r c z a : Vázlata a ' czeg léd i helv. hitv. 
egyház régibb 's ujabb történeteinek. ( V é g e ) . N. S z a b ó 
K á r o l y . — Belföldi vegyes közlemények. — 

Iskolai törvényjavaslat. 
Nézetek, melly ékből a' törvényindítványzó 

kiindult: 
1. A' kihágásoknak megelőzésén inkább, mint 

megbüntetésén igyekezni, 's ezt nem annyira fé-
lelem , mint szeretet, meggyőzés, becsületérzés 
' s jó közszellem-ébresztés által eszközölni. 

2. Legyenek a' törvények a' lehetségig em-
berségesek, szelídek, az ifjúságban maga iránt 
becsülést, az elöljáróság iránt bizalmat gerjesztők. 

3. Legyenek minél kevesebbek, 's minthogy 
minden esetet előre ellátni, a' bírói szabad tet-
szést teljesen kizárni úgysem lehet, csak általá-
nosságban hozottak,—alkalmazásuk a' megszabott 
határok közt, mint a' körülmények, a 'vé tkes 
egyénisége, a' minden magános érdekeken felül 
álló közjó, közérdek kivánandják, kellő atyai in-
dulalu elöljáróság bölcseségére bízatván. 

4 ) Engedékenység, az ifjúi természetből folyó, 
vigyázatlanság, meg nem gondolásszülte kisebb 
hibák iránt: de kérlelhetlen szigor, 's kezdetben 
mindjárt minden nagyobb szándékos vétségek, 
botránkoztató kihágások irányában. 

Parvis peccalis veniam, magnis severitatem 
commodare. Tacitus. 

* ) E tövényjavas latot , a ' d e b r e c z e n i anyaiskola elöljárói 
által műbe-vel t i skolai - törvényjaví tás a lka lmával , tek. 
P é c z e 1 y J ó z s e f tanár úr kész í té , 's bár nem e z 
fogadtatott e l , közlésre igen érdemesnek találjuk. H o g y 
a' birói önkény kizárassék, m o s t mindennemű kihágások 
(ha t. i, ez lehetséges vo lna! ) e lősoroltatnak a' r e á j o k -
mért büntetésekkel , mellyek nagyobb 's kisebb, koro&b 
's ifjabb, érzékenyebb és durvább tanuló- i f jat egyiránt 
sujtandnak. Reméljük ezen e l fogadott rendszert is k ö -
zölhetni . — Így megvan, igaz , a' törvény előtti e g y e n -
l ő s é g , de nincs meg az e g y é n i s é g h e z alkalmazott 
f e g y e l e m álfali n e v e l é s , mi az iskolának főfeladata. 
Csak — nihil est ab omni parte bcatum! T ö r ö k . 

5. Bűnre mindennél erösb inger bűntellen-
ség-remény levén; 's a' legszigorúbb törvények, 
tapasztalat szerint czélt tévesztvén, ha bármi uton 
kivétel, kedvezés, felsőbb helyre folyamodhatás, 
itten találandó pártfogás, könyörület által meg-
törésök lehetsége fenmarad: legyen előre min-
den illyen kilátás az egyszer kimondott, különben 
is, mint a' fentebbiek után várni lehet, atyailag 
érző, tehát büntetni is atyailag fogó bíróság álta 
kimondott ítélettől menekülhetésre, kibúvásra min-
den remény zárva a' bűnös elölt. E ' látszó k ö -
nyörülellenség könyörület, jótétemény az egész, 
sőt maguk a' büntetett egyesek iránt i s ; mert á l -
tala mélyebb sülyedés-, többröl-többre vetemü-
lésnek, egykor súlyosban- 's többeket büntetés 
kénytelenségének vétetik jókor eleje. 

6. Az igazgatást, végrehajtást illetőleg: l e -
gyen az minél kevesebb, de biztos kezekben ösz-
pontosílva; élén egy az egészért felelős I g a z -
g a t ó ; mert beligazgatásban egységnek kell 
uralkodni, 's ez lehetlen, ha a'végrehajtó hatalom 
megoszlik. Az igazgató legyen illő tekintet-'s hata-
lommal felruházva. Igazgató 's kormánytársai l e -
gyenek mindenkor az ifjúsággal, a' szülékkel l eg -
közelebbi viszony- 's érintkezésben álló, az ifjak 
egyéniségét, jó 's rosz tulajdonságit, hajiamit leg-
inkább ismerhető, az iskola virágzása-, jó hí re-
nevében legközelebbről érdekelt férfiak sorából 
választvák. 

7. Legyen az igazgatói vagy végrehajtói h i -
vatal olly állásba helyezve, mellyben ugy a ' g y a -
kori változással, mmt az örökös állandó hívata-
loskodással csaknem elválhatlanul együ t t - j á ró 
különféle bajoktól óva 's mentve lehessen. 

T ö r v é n y e k . 
Szabadságnak f üggés éltetője függe t l enség megölfije. 

I. Törvény. Tagja ezen iskolai testületnek 
csak az lehet , ki törvényesen bevétetett. Ennek 
rende és módja: 

Az alsó iskolákat itt-végzettek, utolsó köz-
vizsgálat végével , felolvastatván közönségesen, 
külön a1 felebb eresztendök, külön a' visszauta-
sítandók neveik, ezek kizártával, a* többek, a' 
szokott kézbeadás után, a' törvényeknek egy-egy 
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példányban átvétele, 's a* főiskolai pénztár r é -
szére illyenkor lizetendö díj letétele mellett, azon-
nal aláírásra bocsáttatnak. 

A' más iskolából jövök jelentik magukat az 
igazgatónál, 's ha bizonyságlevelök az e ' t á rgy 
iránt kibocsátott felsőbb kegyelmes parancsola-
tokkal, mind az erkölcsöket, mind a' tudományokat 
illetőleg, megegyezőknek találtatnak, ezeknek 
hitelére 's ereje mellett bevétetnek az oktatói kar 
közgyűlésében; kik iskolai jótéteményekben akar-
nak elébb vagy utóbb részesülni, vizsgálat után, 
kik nem, minden vizsgálat nélkül. 

Iskolai év kezdete őszutó első-, vége nyár-
utó 31—ik. napja. 

II. Törvény. Szállást, kosztot fogadni csak 
olly házaknál szabad, hol itt helyben lakó 's fe-
lelet terhét vállaló házi urak, gazdák 's gazdasz-
szonyok vannak: nem szabad pedig vendégfo-
gadókban, bor pálinka mérő, kávé- és serházak-
ban ; valamint olly házaknál sem, hol már ifjak 
elromlani tapasztaltattak, 's mint illyenek, az is-
kolai igazgatóságnak feljelentvék. 

Szállását mindenki az iskolai rendőrnél hala-
dék nélkül beíratni, 's ha változtatni akarja, erre 
mindenkor az igazg. jóváhagyását kikérni köteles. 

III. Törvény. Minden igaz bölcseségnek mind 
kezdete, mind summája az Urnák félelme levén, 
ettől ohajlja az iskola minden ifjú polgárai romlatlan 
kebleit áthatottaknak; *s minden keresztyéni és 
tanulói kötelességek legfőbbikeül tekintetni,tüzelni 
ki áltatok a' beszédben, tettekben, egész magavise-
letben nyilatkozó tiszta józan vallásosságot. Ezt a' 
külsőkben is nyilvánítlani kívánja. Mihezképest: 

Köteles minden tanuló ünnep- és vasárnapo-
kon az isteni-tiszteletet gyakorolni, annak idejé-
ben a' szent vacsorával élni, magát mindenik 
alatt mindenkor ugy viselni, mint a' hely és fog-
lalatosság szentsége kivánja. 

IV. Törvény. Függés minden-, tehát e* tu-
dományos társaságnak is lelke, egyedüli éltetője; 
ebből folyó 

Mulhatlan kötelessége minden tanulónak a' 
fenálló polgári és iskolai törvények-, minden-
rendű felsőbb és alsóbb elöljárói iránt tisztelet-
'skész engedelmességei viseltetni, szóban és tett-
ben mindent, mi e' tiszteletet csak messziről is 
sérteni látszhatnék, gondosan ellávolítni. 

V. Törvény. Kötelesek minden maguknál 
nagyobbakat illő tiszteletben tartani, egymást 
kölcsönösen megbecsülni, nyájas barátság- 's 
szeretettel ölelni; mindenkinek bármi módon 
megsértésétől, vagy megkárosításától óvakodni; 
általában az illendőség törvényeit, beszédök, öl-
tözetök, minden tettökben, egymásközt 's mások -
kali társalgásukban,pontosan követni,—egész ma 
gukviseletével, hivatásuk- 's foglalkozásukhoz 
illő müveit szelíd erkölcsöket nyilvánítni. 

VI. Törvény. Kávé, ser, bor- 's pálinkamérő 

házakba járni, borozás, tivornyázás végeit bár-
hol összejöni, Iakhelyokröl estveli 9 órán túl 
kimaradni, színházban, nyilvános tánezhelyeken 
különös, az igazgatótól Írásban nyert, *s a7 főis-
kolai rendőri hivatalnál bejegyzett engedelem 
nélkül megjelenni nem szabad. Tisztességes há-
zaknál társalgás- 's mulatságban részvétel nem-
csak nem tillatik, de ajánltatik. 

VII. Törvény. Kártya, koczka, minden sors-
's szerencsejáték, — minden, bár magában ártatlan, 
de a* még tapasztalatlan, vigyázatlan ifjú kort 
könnyen veszélyeztethető időtöltés, puskázás, va-
dászat, madarászat tiltatik. 

VIII. Törvény. Kölcsön kérés-adás tiltatik. 
IX. Törvény. Kiszabott büntetésnek ellen-

szegülő kétszeresen büntettetik, ujabb ellen-sze-
gülés esetére kililtalik; ki egyszer, bár mi okon, 
kitiltatott, többé vissza nem vételik. 

X. Törvény. Minden tanuló köteles a' hallga-
tandó leczkék rendére, számára nézve az ilt meg-
állapított rendszert szorosan megtartani, a' lecz-
kéket szakadatlan szorgalommal gyakorolni, soha 
nagy ok, kikerülhetetlen akadály, 's az illető ok-
tatónak előre kikérendő engedelme nélkül egyet 
is el nem mulasztani; leczkén óra kezdetével j e -
len lenni, végig csendesen, illő figyelemmel hall-
gatni ; a1 tanulni-valókat, kihagyandó munkákat, 
irási gyakorlatokat egész pontosságai végezni; 
minden szükséges könyveket idejében megszerez-
ni; magán-és közvizsgálatokon megjelenni; szün-
napokat sem idő elölt nem kezdeni, sem meghosz-
szabbítni; ha szorgalom ideje alatt a' városról e l 
kellene mennie, az illető oktatókén kivül mindenkor 
az Igazgató engedelmét is írásban kikérni, ugyan-
azoknak haza térlét (mi az adott engedelmen túl 
netn terjedhet) bejelenteni; városról távozását, 
még ba szünnapokon történnék is az, ugy szintén 
visszajövetelét is, mindig a' főiskolai rendőri hi-
vatallal is tudatni, hogy honn- *s távolléte az igaz-
gatóság előtt minden időben tudva lehessen. 

XI. Törvény. A* tanulmányaikból, vagy ezek-
nek csak valamelly részéből is köz vizsgálatok al-
kalmával Il- ik osztályba sorzoltak, hanemha az 
új szorgalom kezdetével kielégítő vizsgálatot ad -
nak,felebb nem bocsáltatnak,—ha jótéteményesek, 
azon felül jóíéteményöketis vesztik; vesztik nem 
különben minden erkölcstelenek is, — feddhellen 
tiszta erkölcs épen ugy, mint szorgalom, minden-
korra mulhatlan föltétele levén a' jótétemények-
ben részesülhetésnek. 

XII. Törvény. Iskolai tartozások, aláírási- 's 
tanítási-díj iskolai év elején, időközben jöttéktől 
bevétetésökkor fizetendők ; 's bizonyság-levelek, 
csak miután minden törvényes tartozások teljesít-
tettek, kiadandók. 

XIII. Törvény. A1 törvények 's rend fen-
tartására ügyel az összes oktatói kar, különösen a ' 



rendes oktatók sorából, kijelelés nélkül, 3 évre 
szabályszerüleg választandó, 3 év multával l e -
köszönni tartozó, de ha birja a' közbizalmat, még 
egyszer megválasztható, 's hivatalát újfent 3 évig, 
de tovább egy végtiben semmi esetre nem foly-
tatható I g a z g a t ó . Igazgató *s rendes okta-
tó 's rendes oktatók egyült formálják a' főiskolai 
tanácsot. Elnök az igazgató vagy helyettese; 
jegyző a' hivatalában legújabb oktató. Segéd 
szolgálatokat tesznek a' tulajdonképi tanulói pá-
lyát már végzett ifjúság közöl a' főiskolai tanács 
által választott két tisztviselő (iskolanagy és 
rendőr) és 12 esküdt, kiknek különkülön kimu-
tatvák teendőik. 

Legközelebbi felvigyázói minden tanulónak 
illető oktatói, még pedig nemcsak a ' tanulást, 
hanem erkölcsi magaviselést is tekintve. Melly 
utóbbi hogy jobb móddal gyakoroltathassák, egy-
ogy évsornak oktatói felosztják maguk közt 
egyenlő részekben hallgatóikat; segédül veszik 
maguk mellé, a' fentemlített két tisztviselő 's 
esküdteken kivül, a' még tanulásban levő ifjúság 
elökelöbbeit i s ; ezekkel, kivel-kivel a* gondja 
alatt állókat időnként szállásaikon meglátogattat-
j á k , rólok maguknak szóval vagy írásban tudó-
sítást adatnak; az eltántorodtakat, vagy eltánto-
rodás kísérletében levőket kora figyelmeztetés, 
atyai intés által a1 kellő uton járásra bírni igye-
keznek; szükség esetében értesítik az igazgatót 
' s illető szüléket vagy gondviselőket, közakarat-
tal meghatározandók a' szükséges óvó vagy o r -
vosló szereket. 

Az igazgatónak az összes ifjúságra függeszt-
vék szemei,—törekvései oda irányzandók: hogy a' 
kihágásoknak 's büntetés szomorú kénytelensé-
gének lehetségig eleje vétessék; a' kötelességük-
ről felejtkezettek, miután szelídebb eszközök nem 
használtak, szigorral is szoríttassanak engedel-
mességre, 's tenni, mit saját hasznuk, becsületük, 
talán hátra-levö egész éltök nyugalma, a* társa-
sági rend, az egész iskola java, jó híre-neve kí-
vánnak ; a' megjavíthatlanok, mielőtt társalgásuk, 
példájok által másokat is megvesztegetnének, el-
távolíttassanak, az illető szülök vagy helyetteseik 
azonnal értesíttetése soha el nem maradván. 

XIV. Törvény. Büntetések a' vétség mivol-
ta , első vagy ismételt ízben előjövetele, foko-
zata szerint , tekintettel mindenkor a* büntetendő 
ifjúnak is netalán már tettekben máskor nyilatko-
zott természeti jó vagy rosz hajlamira, előbbi 
magaviseletére, következendők: dorgálás, kemé-
nyebb feddés, különkülön vagy egyszersmind az 
illető oktatók és igazgató által, megjelentés a' 
szülék- vagy helyetteseiknek, idéztetés törvény-
szék elébe, melly a'szerint, a'mint jónak látandja, 
használ szelídebb vagy — első ízben mindjárt — 
keményebb eszközöket. Szelídebb eszközök, 
mellyekhez nyuland: szigorú dorgálás, feddés, 
szülék vagy gondviselők tudósítása: keményeb-

bek : börtön, elutasítás (consilium abeundi), kitil-
tás (eliminatio); ez ulolsó mindenkor csak az Íté-
letben résztvevő minden tagok egyező szavaza-
tával történhetvén. 

Ezen törvényszék, mellyröl nincs felebb-vi-
tel, áll, mint a" felebb említett főiskolai tanács, az 
oktatói kar minden rendes tajaiból. Elnökei, ha 
elutasítás vagy kitiltás forog f e n , a' helybeli 
G o n d n o k és az I g a z g a t ó együtt ; minden 
egyéb esetekben az Igazgató maga, jegyzője, 
szavazat nélkül, az Iskolanagy. Hogy Ítélete tel-
jes-erejü legyen, megkívántatik, az elnökségen ' s 
jegyzőn kívül, legalább 4 tagnak jelen-léte. 

Jegyzet. Az igazgatót terhes hivatalához 
mért tisztelet-díjjal ellálandónak, a' több rendes 
oktatók tisztelet-diját hasonlóan, megszaporodott 
új, eddig szokatlan terheikhez képest szaporítan— 
dónak vélnék: bár közjó iránti buzgóságuk minden 
jót reményltetne velünk azon esetben is, ha az új 
rendszerrel együttjáró, új, nem kevés, nem könnyű 
gondot minden díj nélkül kellene magukra vál-
lalniok. 

Házasulókat hol és mikor kell es-
ketni ? 

A' háromszori hirdetésről szólék már e* l a -
pokban, kimutatván, hogy törvényszerüleg egye -
dül csak ünnep-és vasárnapokon szabad hirdetni, 
hétköznap pedig soha sem. Most az esketés h e -
lyéről és idejéről szólok egy keveset. 

A' Gelei 67. can. szerint: „Copulalio novorum 
coniugum . . . . fieri debet (igenis , delet!) in 
templo, aut, si id desit, quovis alio publici eultus 
loco." E \ szerint tehát a' melly papoknak e* k á -
non parancsol, azoknak csak templomban vagy 
közönséges isteni-tiszteletre rendelt helyen sza -
bad esketni, a' paplakon pedig, vagy a' lakodal-
mas háznál, vagy másutt, nem szabad. 

A' komjáti kánonok az esketés helyéről mit-
sem szólnak. Ezek követői tehát—ha egyházke-
rületi rendelmény által nincsenek korlátozva — 
templomon kivül is eskethetnek. A' dunántúli Yolt 
püspök Tóth Ferencz Liturgikája 206-dik lapján 
a' 4- ik szám alatt ezt tanítá: „Az esketés ren-
desen a* templomban megy véghez, de ha valami 
fontos okból a ' háznál kell annak megesni, 
két annyi stólát kötelesek a* házasok fizetni." — 
Mit értett Tóth a1 fontos ok alatt, nem tudom* de 
azt tudom, hogy sokak elölt maga a' kétannyi stóla 
is eléggé fontos ok a' háznál-esketésre. *) 

*) A' Gelei kánonok alatt levő papok közöl is sokan e s -
ketnek— ba kívántatik—háznál. Oka eoDek v. az, h o g y 
a1 kánont nem vették kellő figyelembe, vagy az , hogy 
nem helyeslik, vagy pedig — különben sem látváa szent -
ségtörést a' háznál esketétben — nem akarják ennek 
megtagadása által magukat úrharag tárgyaivá tenni. 
Megérdemlené pedig a" keltő figyelmet ez , az esketés ün-



Királyi parancsolat e' tárgyban nincs. 
Az esketés idejét illetőleg a'Gelei67-ik kán. 

ezt mondja: „Copulatio novorum conjugum íieri 
debet (igenis , debetI) a concione vei precibus 
matutinis, ordinarie quidem diebus Mártis vei 
Mercurii,at casibus extraordinariis ita exposcen-
tibus reliquis quoque (sabbatis, ac Domini-
cis exceptis) septimanae diebus. Ea taraen con-
ditione,ne vei sponsalia vei nupliae diebusDomi-
nicis celebrentur, quod serio publica etiam Regni 
constitutiono prohibetur" 'stb. Igy hát rendesen 
csak kedden vagy szerdán reggel szabad esketni, 
rendkívüli esetekben pedig — szombatot 's vasár-
napot kivéve — a' hét egyéb napjain is. Káno-
nunk a' rendkívüli esetek közöl egyet sem említ, 
— az usus már most rendkívüli, azaz, kétannyi 
stólát ért azon. — A' rend, melly mindennek 
lelke, hozza azt magával, hogy az esketésnek 
bizonyos napja legyen; mert hová vezetne az,ha 
p. o. nagyobb ekklézsiákban, hol egyszerre húsz 
harmincz pár is esküszik, némellyek hétfőn reggel, 
mások délután, némellyek csütörtökön reggel, 
mások pénteken estve akarnának esküdni? 'stb. 

A' komjáti kánonok az esketés idejéről nem 
szólnak, de a' vasárnapi lakomázást csakugyan 
tiltja a* 3 Class. 59-ik kánona. „Dominicis die-
bus — úgymond — non est permittenda nuptia-
rum celebralio, cum ii dies non conviviis, aut 
hellualionibus, sed audiendo Dei verbo, et sacris 
coetibus frequenlandis dicati sint. Transgressores 
judicio obnoxii sunto. — A* komjáti kánonok alatt 
levő papok tehát nemcsak a' hét köznapjain, de 
ünnep- és vasárnapokon is, mihelyt biztosíttatnak 
a* felöl, hogy az esketéstlakodalmazásnem köve-
tendi, szabadon eskethetnek, ha t. i. ezt az egy -
házkerület meg nem liltá. Egyébiránt Tóth F e -
renez így tanít Lilurg. 206-dik lap 3-dik szám: 
„Rendesen csak délelőtt szabad esketni, a' mi 
délután csak a' nagyobb szükségben (dupla stó-
l a ! ? ! ) , éjszaka pedig soha sem eshetik meg;" — 
továbbá 8 dik szám: „Ünnepeken 's vasárnapo-
kon nem szabad esketni, mivel így a1 közönséges 
isteni-tisztelettől nagy része az ekklézsiának el -
vonattatnék, de nem i3 volna illendő dolog ünne-
peken lakodalmazni 'stb." 

Az 1747. aug. 5 én kelt k. kir. parancs szerint 
szükség esetében vasárnapokon is esketni kell. 

Ila már e'királyi parancscsal a'komjáti káno-
nokat követő paphoz mennek, valamelly — szük-
ség esetében — ünnep- vagy vasárnapon esküdni 
akaró házasulok, a' pap ezt mondja: „Szívesen 
megesketlek benneteket, mert ezt a' kir. parancs 

nepélyesbitcsére 's a' j ó rend fenntartására irányzóit 
liánon. A b b ó l , h o g y valaki ezt nem helyesli, nem k ö -
ve tkez ik , hogy m e g is ronthatja; mert ha szinte nem 
szen'ségtörés is háznál esketni , d e miután oz a' t e m -
plomban esfcelést parancsoló kánonnal el lenkezik, m a -
gunkat az engede lmeskedés alól fe 'o ldozni nem szabad, 
iia úrharag targyai lencenk is . F ö r d ö s . 

hozza magával, de csak azon feltétel alatt, ha l a -
kodalmazni nem fogtok; mert ezt meg az 59-dik 
kánon és egy sereg kir. parancs tiltja." 

Ha pedig a' Gelei kánonokat követő paphoz 
megy illy házasuló pár, a' pap ezt mondja: ^Szí -
vesen megesketlek benneteket, de csak azon fel-
tét alatt, ha a' 67-ik kánon rendelete szerint, az 
inspectorlól = püspöktől *) engedményt kérlek, 
— e' nélkül semmi esetre sem eskethetlek meg; 
mert íme a' vasárnapi esketést parancsoló 1747-
iki kegy. kir. parancsnál ujabb 179%- ik 26 t. 
czikk által megerősített 67-dik kánon végén ez 
áll: Quicunque igiluralterutra harum circumstan-
tiarum (lásd e' kánon elejét) aliquibus, praeser-
tim mediocris conditionis hominibus, privato suo 
ausu, sine speciali Inspeetorum indultu, aliquid 
gralificati fuerint, sacro minislerio ad synodum 
usque generalem ipsis interdicendum erit. Az az, 
ha urat esketek, büntetés ér, ha szegényt, nagyobb 
büntetés. 

Én, e ' 67-ik kánonhoz ragaszkodva, sem urat, 
sem szolgát szombat vagy ünnep- 's vasárnapon 
meg nem esketek, hacsak püspöki engedményt 
nem mutat, — sőt szigorún véve, a' templomon 
kivül 's nem a' rendes délelőtti időben esküdni 
akaróknak is püspöki engedményt kellene mutat-
niok; mert világosan mondatik, hogy in templo 
kell lenni a' copulationak a concione vei preeibut 
matutinis, 's kik e' szabálynak nem engedvén, pri-
vato auso aliquid gratificali fuerint 'stb. azok meg-
büntettetnek. Nem állítom ugyan, hogy ógrekiáltó 
vétket követ el, ki önfejétöl nem templomban, 
nem a' rendes napon, nem reggeli órákban is e s -
ket: de hogy az esketés ünnepélyességének 's as 
ünnep- és vá^árnapok buzgóságos megütésé-
nek előmozdítására, a' jó rend fentartására 
irányzott kánont meg nem ta r t ja , és így a' 
törvénynek nem engedelmeskedik, rendet bont 
's ez által másoknak is illy esetekbeni ren-
detlenkedésre veszélyes példát a d , ezt állí-
tom, — és ki az említett kánont jól megol-
vasta 's e* melleit azt is tudja, hogy e' kánon sem 
királyi parancs által eltörölve, sem egyházkerületi 
rendelmény által megtágítva nincs, hanem áll a* 
maga épségében, mint a' mellyet ponlról-pontra 
meg kell larlani: egy mákszemnyit sem fog ké-
telkedni állításom valóságán. 

Úgyde, ha valaki biztosít engem arról, hogy 
nem fog lakodalmazni, sőt a' vasárnapot is ke-
resztyénileg megüli: ez esetben vájjon nem es-
kelhelcm-e öt meg? — Nem, mert világosan 
ki van léve a' kánonban, hogy erre oz inspeclor 
speciális indullusa kívántatik. — — „Túlságos 

A" 8 5 - d i k kán. szerint a* püspök — g e n e r á l i s a o 
s u p r e m u s i n s p e c l o r , a' senior ped ig (8G kán. 
szer int) = inspector, — a1 C7 -d ik kánonban i n s p o c -
t o r o k említtetnek, — vájjon nem k e l l e n e - e e" szerint 
p ü s p ö k - és esperestől kérni engedményt ? — Je len leg 
csak a1 püspök szokott adni. F ö r d ö s . 



szigorúság! mondják sokan. Hiszen ha lakodal-
maznának is ünnepen a' házasulók, mit ártana az? 
más világ van most, mint Gelei uram idejében! — 
íme most, míg némelly ájtatos hívek Istent imádni 
gyülekeznek az Úr házába: addig a* lebújok és 
kocsmák harsogó zenével versenyt káromkodó 's 
bor és bűnös szerelem lángjától dühödő szilaj be-
tyárokkal telvék! Ez elnézetik, 's magány háznál 
tisztességesen mulatni nem szabad ? " — Ha e* 
kérdésre kimeritöleg akarnék válaszolni, ér teke-
zést kellene tartanom a' vasárnapok megüléséröl, 
mellyröt más alkalommal talán szóiandok is, — 
de most csak röviden szabadjon megjegyeznem, 
hogy az egyház meg nem egyezhet abban, hogy 
az ünnep, Antistenes bölcsész szavaival élve, 
„Gulae irritamentum et luxuriae occasio" legyen, 
— nem egyezhet meg abban, hogy„dies Domino 
nostro Jesu Christo sacer ebrietate, luxuria, sal-
tationibus, aliisque nequitiis in conviviis nuptiali-
bus exerceri solitis, summa cum Dei indignatione 
profanetur, sicque dies Christi in diem Bachi et 
Veneris sacrilege convertatur, 's ha ebben a' 
status vele kezet nem egész erélylyel fog, arról 
nem tehet. — A' tisztességes mulatozás ellen, 
mennyiben az a' keresztyén ünnepléssel megfér, 
épen nem tiltakozik az egyház: de hogy hívei 
egy része a* köz-isteni-tisztelettöl elvonattassék 
's másokat botránkoztasson, következetlenség 
nélkül meg nem engedheti. Méltán rendeli tehát, 
hogy a* vasárnapon esküdni akarók csak a* nem-
lakodalmazás feltétele alatt esküdhessenek, — 's 
hogy a' Gelei kánon szerint erre a' püspök en-
gedélyét kell kérniök.—E'rendelkezést, már csak 
a*pap és hallgatói közt lehető összeütközések e l -
kerülésének tekintetéből is, nem lehet nem helye-
selni- Én legalább helyeslem, de ha nem helye-
selném is, kötelességem volna azt megtartani, 
mert törvény. 

Hát poenitentialis héten szabad-e esketni ? 

A* Gelei 52 és 62-ik kánon szerint a* poe-
nitentialis hét arra való, hogy a1 hívek ez idő 
alatt az ünneplésre 's a' szent vacsorávali élésre 
illendően készüljenek. Lakodalmazni tehát nem 
szabad, mert ez nemcsak a' vigadókat gátolná a1 

készületben , hanem másoknak is botrányul szol-
gálna. — De esküdni, az én eddigi vélekedésem 
szerint, a' nem-lakodalmazás feltéte alalt püspöki 
engedmény nélkül is szabadna, miulán kánonunk 
a' poenitentialis héti esketésröl mitsem szól. 
Azonban megtudtam, hogy e' liszlánlúli egyház-
kerület, mellyhez én is tartozom, 1798-dik évi 
rendelménye által megtiltá a' poen. vasárnapokon 
harmadszorra való hirdetést, kétségkívül azért, 
hogy a 'poen. héteni esketés gondolatában se for-
dulhasson meg a' papnak, — és e' rendelmény 
*s felhozott kánonok szelleme fölött elmélkedve, 
átláttam, hogy kerületünknek igaza v a n , az én 
vélekedésem pedig helytelen volt. A' honnan 

poen. héten sem esketnék meg senkit is püspöki 
engedmény nélkül. 

Ezekből nyilván van , hogy a* Gelei kánonok 
alalt levő papoknak püspöki engedély nélkül, poen. 
héten, továbbá szombaton vagy ünnep- *s vasárna-
pokon soha sem szabad esketniök, valamint ház-
nál sem. 

Kedves atyámfiai az Úrban! kik ünnep- 's v a -
sárnapokon is püspöki engedély nélkül széltiro 
eskettek, holott a' Gelei kánonokot kellene kö-
vetnetek : mondjátok meg, van-e igazságom, mi-
dőn, sine ira et salyra, egész tisztelettel magamat 
meghajtva, mondom de — nem mondok 
semmit; mert majd azt találjátok fenyegetőleg 
villogó szemekkel kérdeni: quis toconstituit prae-
ceptorem? — holott jelenleg inkább lennék a* 
Magyarhazában gyufás zsidó, mint praeceptor,— 
mert amaz legalább remélhet emancipatiót. 

Szenczi F ö r d ö s L a j o s . 

I r o d a l o ni: 
Egyházi Beszédek II kötele, — kiadja Török Pál. 

(Bírálat-folytatás.) 

VI. Veres Lajos baracskai papnak egy mun-
kája van a' gyűjteményben, a' 6. szám alatt. Ján. 
12. 27, 28. Áz én lelkem megháborodott, és mit 
mondjak? Atyám, tarts meg engem ez órától; de 
azért jöttem ez órára. Atyám, dicsőítsd meg a' te 
nevedet! szózat jöte azért az égből: Megdicső-
itlek, és ismét megdiesőitlek. Virágvasárnapi e l -
mélkedés. A* jó keresztyén az élet félelmes vál-
tozásai között, — A' homlokirat többet igér a* 
rövid munka tartalmánál, mellynek sokkal jobb 
czime lelt volna csak ennyi: A* jó keresztyén a' 
halállal szemközt. Tzschirner legalább, egy ha -
son-lartalmu virágvasárnapi munkájában, bár 
szerzőnél jóval is tovább terjeszkedik, mégis nem 
ragaszt ki annyit az ajtóra, hanem megéri ennyi-
vel : „Der Herr in der Náhe seines Todes." — 
Bíráló szerint alig lehet valami viszásabb, mint 
mikor a' nagyot-igérö czím háta mögött dirib-
darab munka áll, — mikor az igért átalánosság 
helyeit, mint itt i s , csak specialitás szerepel; 
illyenkor önkénytelenül eszébe julnak amazállat-
mutogató deszkabódék, hol a' kivül máxolt k ro -
kodil helyett egy bágyadt gyikot mi.togatnak. 

A1 beszédnek három része van: 1) A' halál-
képe néhány pillanatra a' legigazabb emberben is 
félelmet támaszt: de azon 2) lelki nyugalommal 
felemelkedik. 3 ) A' jó keresztyén, a' jelen idő 
kedvellenílési miatt, jövendő-felőli szép reményét 
nem veszti el. — Hiszem, maga cz a' felosztás 
valami jó, valami talpra esett, — lehetett is volna 
rá egy jó virágvasárnapi beszédet szabni: de 
szerző ollyannyira összeválogatta és keresgélto 
gondolatait, — annyira felvirágozta és felbarkázta 
a' tárgyat, mint valami pünkösti királyt, kinek 



bóbitája német falukban a" térdig ér. Mind jó az, \ fejünket, mint egyik vagy másik a' kereszten függők 
a ' m i t sz. az első részben mond: de mennyivel közöl,'1 azaz: rajtunk áll, hogy minket is megfeszít-
egyszerűbb ós eredelibb lett volna megmaradni 
ez egyszerű alapigazság mellett: l ) H o g y az élni 
szeretés egy a' haláltóli félelemmel. 2 ) Hogy e' 
félelmet legyőzni lehet 5 mert az a' léleknyuga-
lom, mellyet szerző semmiből odateremt beszéde 
második részébe, bizony nem egyéb pleonasmus-
nál, vagy orvosi nyelven, hypersteniánál,—bár-
ha annak kiszépítésére sz. legtöbb figyelmet for -
dított. A' 3-dik r é sz , szegény honunkban k e -
vés embernek szól, — mert bizony nem sokat 
és nem sokan törődnek az átalános emberiség 
sorsával. — Általában az egész munka nehéz, 
tartalmas, de rugékonyság-nélküli, mintáz ón. 

Veres Lajos irmodora, a' mennyire ez egy 
munkából hozzávetni lehet, ellapuló nehézkés, — 
ollyan-forma, mint a' sturczmadár röpülése: ün-
nepélyesen evez a' légben szárnyaival, el is k i -
áltja magát, mikor neki-iramodik, de Iegmagosabb 
emelkedésében is a' port rúgják lábai. Kitételei-
ben igen sok a ' keresve-keresett, a' válogatva-
válogatott, mellyek beszédében ollyanok, mint 
podva a' retekben. Illyenek a' sok közöl: „Fé-
lelem királya af halál, — pusztulás, hamvadás 
nyomain terjed birodalma, — hol az egykor szép-
ségével kérkedett test porain sereglö undok fér-
gek érzéseket rázva borzasztanak". — Sokan 
szépnek tarthatják az elféle lélekzet-akasztó k i -
tételeket, bennök erőt és természetességet l á t -
nak : pedig valósággal nem egyebek daganatnál, 
melly a' vizibetegségben halál symptomája. 
Ehez hasonló: „Mert látja a9 halálos áldozatok 
soraiból, a9 hit bölcsőjének életerővel megifjult 
ábrázatban leendő emelkedés ét"' stb. Nincs ollyan 
contextus, melly az illyen kificzamodott beszédet 
helyre-huzhatná! — Kevesebb czikornyát, több 
természetességet! és sz. bizonynyal mértéket üt 
egyházi szónokaink között. — Quintilianus mond-
j a : Prima esi eloquentiae virtus perspicuitas, et 
quo quis minus valet, hoc se magis attollere et 
Ailatare conatur ;utstatura b r e v e s in 
digitos eriguntur, et plura infwmi minantur. 
Inst. II. 3. 

VII. Ferenczy József. Neve előtt Dr. — Mit 
durrog a' Dr. protestáns papnak igénytelen neve 
elölt, Jézus a' mi nagy doctorunk egyenes tilta-
kozása ellenében? Máté 23: 10. Ti pedig ne hi-
vattassatok doctoroknak, mert egy a' ti doctortok, 
a ' Krisztus. — Ez a ' Dr. épen ollyan a' név előtt, 
mint a' Dunán eldurrogó taraczkok; valamint ezek 
sokszor a' nagy-katlanu gőzösök érkezését, ugy 
a ' Dr. belük eldurranása rendesen egy tanár é r -
kezését jelenti. El lehetne pedig szintúgy érkezni 
e* durrogások nélkül is! — Két munka: 7. 31. 

7) Luk. 23. 3 9 - 4 3 . Nagypénteki tanítás. 
A kereszten függők. Veszedelmes példája a' szó-
szerinti alkalmazásnak: „Egyedül rajtunk áll, 

senek; mert bizony a' keresztet-hordozó szegény 
ember nehezen lát el a' kereszt háta mögött fekvő 
eszmékhez, kivált azokhoz, mellyeket sz. Dinter 
után oda-duggatott. — Már az első résznél há-
rom fiók-feloszlás, az egészben tíz! — Sokkal 
érdekesebb lett volna már — ha csakugyan meg-
marad a' kétszer szárnyalt trifolium — az első 
lator kereszte alatt, egyedül az átalkodott bűnö-
sök borzasztó catastrophjáról szólni, — mint így 
három részben ollyanokat mondani, mellyeket 
nagy-nehezen lehet ráfeszítni, kivált az első és 
második keresztre. Vagy tán még érdekesebb lett 
volna nagypénteki trifoliumot csinálni ama h á -
romféleképen nyilatkozó erőből, melly a' három 
kereszten függőnek végszavaiból, az elsőéből 
mint hitetlen makacs gúny, a' másodikéból mint 
remény, a' harmadikéból mint világot-győző hit 
tündöklött ki. — Igy legalább a'munkának három 
compact egészséges része lett volna a' tíz v é -
kony hajtás helyett, mellyek úgysem tesznek 
egyebet ennél, hogy a ' derék munkát soványít-
ják. — A' harmadik részben, a1 kereszten-függő 
Jézusnak négyes jellemzése a) hálás visszatekin-
tés a' végzeit nagy munkára, b) a' remény, c) a ' 
béketűrés, d) az örök boldogságra való kinézet, 
— jó és tartalmas: de nagyszerűbb lehete vala 
az egész, a9 világot-győző hit egységében. Én 
szabadon így bántam volna a* szálkás német 
munkával. 

31) Péld. 16. 25. - - Vagyon olly út, melly 
láttatik igaznak az ember szeme elölt, mellynek 
vége a9 halál úta, vagy: igaznak látszó út, mel ly-
nek vége halál.— Lássuk, miként bánt sz. e ' nem 
könnyű feladattal, melly, a ' bölcs szájában, olly 
mély lélektani tapintatot árúi el ? 

Halljuk magát a' szerzőt: „A* kisebb hibák 
elnézése észrevétlenül nagyobb bűnökbe vezet, 
az eíféle apróbb hibák immár azok, mellyeket s o -
kan jóknak, legalább nem roszaknak néznek; 
mellyek aztán legnagyobb veszélyeket szülnek. 
Az olly hibákról, midőn elmélkedni akarunk, két 
különböző szempontodból kell azokat tekinteni: 
úgymint elébb Istenre nézve, kinek törvényei 
épen ugy megbántatnak azok által, mint a' n a -
gyobb bűnök által, — aztán emberre nézve, kire 
nézve a' kicsinyeknek látszó vétkek könnyebbítik 
's mintegy sürgetik a' nagyobbak cselekvését." 
— Mindenkinek megvan saját nézpontja, melly-
ből a' tárgyakat szemügyre veszi, *s rólok ma-
gának előterjesztéseket csinál; mindenki hozzá-
szól a' dolgokhoz, már a ' hogy tud: így a' tudós 
sz. is hozzávetett felfogott tárgyához; csakhogy 
hozzávetései ugy járlak, mint Jonathán nyilvesz-
szöi, mellyek mind túlrepültek a' czélon. Biráló 
valóban megörült az első harmadfél sornak, melly-
ben sz. egyenesen neki szegezett a" dolognak, ezt 

hogy éltünk végén ugy hajtsuk mi is halálos álomra mondván: „Ha igaz az, mit sok szomorú eset 



bizonyít, hogy még magán az erény utján is köny-
nyen rétekbe eshetni, hogy gyakran az aláza-
tosság is kevélységgé fajulhat" —; de öröme azon 
mértékben fogyott, a* melly mértékben sz. belebb-
belebb kanyarodott egyenes ösvényéről, 's végre 
ugy járt munkájával — ha szabad hasonlítni — 
mint a' vas-szeggel , melly az első koppanlásra 
egyenesen indult, de csomó esvén utában kigör-
bült, 's a' helyett, hogy fogott vagy kapcsolt vol-
na, fejjel görbült bele a' deszkába. — A' bölcs a' 
vezérigében, mikor ezt mondja: hogy van olly út, 
melly igaznak láttatik az ember szemei előtt, ha-
tározottan az erényből indul ki, mígnem a* túlsá-
gosban rá-talál a' bűnre, mellynek vége a 'halál: 
szerző ellenben mindjárt az apró vétkeken kezd-
vén , épen ezért lehetlen nekie megmutatni azt, 
mi a' vezérige értelme, t. i. miként fajulhat el az 
erény vétekké. Mi szép, mi természetes lelt vol-
na, sz. exergásiája helyett, megmaradni az egye-
nes úton és megmutatni: hogy az erény meddig 
marad erény, és hol, micsoda fokon kezd vétekké 
fajulni e l? Az arany középszerűséget mi szépen 
lehetett volna itt keresztyén szempontból mu-
togatni ! 

Dr. Ferencz// József irmodorát egyenesen 
hibásnak mondani vagy fogni nem lehet, mert 
elég szabatos, elég magyar. Hiányzik azonban 
benne az elevenítő lüz, melly nélkül még az egy -
házi szónoklat is émelyítő lágymeleg, — hiányzik 
a ' colorit, melly nélkül a'szónoklat viszont ollyan, 
mint ama rajzolatok, mellyeken csak az élvona-
lok vannak meg szín- és árnyalat nélkül. — Sz. 
irmodora, — mind a' mellett, hogy sok hiúsággal 
ékeskedő—nehezen jár, mint a' hetyke agglegény, 
kinek idegeit a* köszvény összerántotta, — so-
vány, szögletes, száraz, mellyben, mint aMio-
mokban, legfölebb az ascetika békarokkája te-
rem meg. 

VIII. Révész Bálint, debreczeni gyakorlati 
hiltan-oktalójának egy munkája van a' gyűj te-
ményben, a' 8. sz. alatt. Luk. 24. 6. Mit keresi-
tek á holtak közölt az élőt? nincsen itt, hanem 
feltámadott. Húsvéti tanítás. — A' nagypénteki 
sötét sírüregböl a'húsvéti feltámadásnak mennyei 
fénynyel tölt templomába vezet, 's az emberiség 
nagy hite mellett a' természet-, okosság- és val-
lásból hord fel erősségeket. Az egész munka 
ama föld-feletti magas fényben úszik, melly a' 
Jézus sírjában ülő angyalnak arczárói sugárzóit 
el a* föld sírhalmai feleit; keblünknek sötét ós 
nehéz kétkedéseit édesen világosílja fel a1 hal-
hatlanság messzi napjáról meggyújtott szövétne-
kével, mígnem a 'Jézus sírjából kitörő sugároknál 
illuminálva lesz az egész nagyszerű remény, és 
keblünk kétségei, mint ködök és fellegek, letűnnek 
a" láthatáron. Hlyen tárgygyal földszint maradni 
nem is lehet, magával ragadja fel a' gondolkozó 
embert, mint Illés próféta tüzszekere ; vagy a" 
ki hidegen és nehézkésen okoskodva, velo a' föl-

dön csúszik: minden lépten-nyomon elbotlik a* 
sirdombokban; még csak a' palástot sem találja 
meg, mellyel Eliseussal megülvén a* habokat, á t -
mehelne a' naturalismus mély pocsolyáján. — 
Meglepő a' fokozatos emelkedés, mellynél fogva 
a' beszédben halkkal, de biztosan derül felebb-
felebb a1 keresztyénség nagy hite. A' természet-
ben még csak édesen-ábrándozó remény, melly 
a" tavasz virágain felvirul, az ősz hulló levelein 
elhal, a' tél nagy sírhalma alatt fázik; már az okos-
ság világánál követelés, — Jézus sírboltjánál t a -
pasztalati igazság, hol az okosság theoremája 
vagy igéje teslté lesz , és eredménynyé változik 
át. Biráló bizony nem örömest dicsér, mint b í -
ráló : de illyen munkáknál ugy jár, mint járt ha j -
dan Bálám próféta, — akarja, nem akarja, jót 
kell mondania. — Sz. e' munkát bizonyosan ifjúi 
lelkesedés között i r ta , földi életünk ama ritka 
óráiban, mellyekben szellemünk kiröpül e* nyo-
morult bárkából, mint Noe galambja, és mennyei 
olajágat hoz vissza keblünkbe. 

Bírálónak azonban mégis van két kifogása a' 
szép munka ellen. Egyik az, hogy a' munka na-
gyon is szép, — annyira szép, hogy csaknem 
félnie kell, nehogy valamellyik keményebb biráló 
czifrának mondja. Kitételei több helyeken fény-
mázosok, mint mindjárt a' beszéd elején: ,, 's a* 
könyek, e} képzelt sírboltban rejtett halotti lám-
paként világoltak" 's a' t. Ódában az illyen kité-
telek ragyoghatnak, egyházi-beszédben— v a -
kítnak. — Másik kifogása a" munka ellen az, hogy 
kevés rajta a'bibliai szín, 's egyházi szónoklatnak 
egy-kissé pongyola, — a' lapidarismus, vagy a* 
bibliai mosaique helyett, kissé virágos és szines. 
Különben: Mactc virtute! sic ilur ad astra! 

Rétész Bálint irmodora még most költészi-
himzésü, vagy, az irás szerint, szép, mint József 
tarka könlöse, mellyet sok testvére irigyelhet. 
Baksay-énál sokkal természetesebb csidealisabb. 
A1 költészet szépsége pedig annál meglepőbb, 
minél-inkább birja e' két polaritást, e' két ellen-
kezőt egymással kibékíteni. Megvon azonban i r -
modorában ama lulajdonságis, melly őt idővel, ós 
tán nem sokára, egyházunk előkelő prosaikusává 
leheti. Révész, Fésős, Baksay, Tóth, Szobosz-
lay, és egyebek irmodorából mindinkább meg-
győződöm , hogy Debreczeni sok viharok között 
megmenté a' gondviselés, többek között azért is, 
hogy magyar nyelvünket átalakulása korán meg-
mentse , mint a1 tojást a' zápulástól. Sokan írunk 
magyarul, de a' régiek studiuma nélkül csak ú j -
magyarul. (Folyt, köv.) B.M. 

E m i é k-t á r c z a : 
Vázlata a' cKfglédl lielv. Iiiív. egy-
ház régibb ' s ujabb történeteinek, 

CV é g e.) 
A1 mi az egyháznak és abban levő templom-

nak további történeleit illeti: Jóllehet valamint 



maga a' város , agy az egyház i s , mint felebb 
meghallók, nem kevés viszontagságoknak volt 
kitéve: mindazáltal azt lehet mondani, hogy szin-
te a' reformatio óta — kivévén a' futás siralmas 
esztendeit — békességben bírták mindenkor régi 
templomukat a* reform, lakosok. Nincs legalább 
nyoma, hogy a' régi időkben uralkodó vad ül-
döztetéseken kivül más, különösen vallásbeli nyil-
vános üldöztetést szenvedtek volna a : hívek. Volt 
idő, mellyben a' szerencsétlen Czegléd mind I-sö 
Ferdinánd, mind az özvegy Zápolyáné, Izabella, 
uralkodó pártjain kivül — a'töröknek terhes igája 
alatt maradva, nem ritkán borzadva látta , miké-
pen kényszeríttetnek egyes lakosai a' Mahumed 
vallásának fölvételére, (1. Thuri Pál: Idea Christ. 
Hungar. sub Tyrannide Turcica nevü munkáját). 
Hinni lehet azt i s , hogy a' budai apácza-asszo-
nyoknak,mint földes úrnőknek,vallásos buzgósága 
is nem a' legkedvezőbb szemekkel nézte az ö ha-
talmuk alatt levő ekklának virágzását: de mind-
ezek mellett i s , jegyzökönyveinkben az egészet 
érdeklő közönséges megtámadásnak nyomaira se -
hol sem találunk. Későbbi időkben történt ez! Az 
1752-dik évben adatott először jel a' meghábo-
rításra; mert már ekkor a1 sok éveken keresztül 
békességben birt és még a' lakosokkal reformált 
templom nyilván czélba-vétetett. Május hónap 
25-dik napján Íratott alá ezen templomot kivül-
belöl, mind formájára, mind fekvésére 's felosz-
tására nézve szoros vizsgálat alá rendelő hely-
tartó-tanácsi, minden reformált keblet leverő, k e -
mény parancsolat. A' vizsgálat meg is lelt, — 
meg utána nem sokára a' csapás is! Mert 1753-ik 
évben , mart. 2 7 - k é n , azon oknál fogva, hogy 
némi római jeleket visel a' templom, az elkesere-
dett népnek sokszori esedezései 's könyörgései 
ellenére is, királyi parancsolat által elvétetve, á l -
tal-adatolt a 'római k.ekklézsiának. Volt mindaz-
által annyi kegyelemmel a' kiküldöttség, hogy a' 
nagyobb harang 's karnak és a' földszinti székek-
nek kivitelét megengedte. Millyen remegve tette 
ezekre kezeit, 's millyen érzelmek közt vált meg 
templomától a' megsebhedt-szivü nép? csak az 
nem képzelheti, a' kinek szíve nincsen! 

A' melly királyi parancs rendelte a' templom 
elvételét, ugyanaz meghagyta azt is, hogy a 'föl-
des-uraság által másutt valahol templomnak való 
hely mindjárt adassék. De ezen királyi kegye-
lemnek még is volt olly pontja, melly a' szeren-
csétleneket nem fölemelte, hanem mélyebb bá-
natba ejtette. Ki építhetne ugyanis fából és vá -
lyogból templomot jó kedvvel? Ez volt pedig a' 
királyi parancsolat egyik pontjának foglalata. Az 
elsőre nézve eleget tett mindjárt a' kiküldöttség ; 
a ' parancsolt templom-helyet kimérte, hosszát 
25 , szélességét pedig 14 ölre határozván, kerí-
tését is ide értve. A' jó anyagból való építést— 
tiltó pontra nézve pedig mit volt mit tenni, mint 
njra a' felséghez folyamodni? Valóban kedvező 

válasz is jött e1 folyamodásra, — kedvező szint is 
láttatott magára venni a' szegény reformátusok 
ügye, — legalább ugy látszott, hogy kívánt czélt 
érnek valahára. Azonban a* honnan nem is vé l -
ték, onnan fenyegette ujabb baj 's veszedelmes 
akadály őket. Az apácza-asszonyok megnehez-
telvén ugyanis a" kedvező királyi válasz eszköz-
léseért, mint földes-úrnők, azzal állottak boszút, 
hogy a' templomnak kimutatóit helyet elvették, 
és sokkal kisebbet, azt is sáros és mocsáros he -
lyen, csak azért adtak helyette, mivel a' királyi 
parancs és kiküldöttség munkájának nem mertek 
egészen ellene járni. Ez új csapás volt szegény 
reformátusokon ! Sok rimánkodásokba 's esdeklé-
sekbe került nekiek, míg királyi közbejárás mel-
lett, azt csakugyan megnyerhették, hogy a' 25 öl 
helyett 18 öl hosszúságban és 14 helyett 7 öl 
szélességben köböl építhessenek. El is kezdetett 
hát még azon évben az építés. A' szomszéd-lel-
kipásztorokon's különösen akkori superintendens 
és n.-körösi prédikátor t. Csáti Dániel uron k i -
vül, ki is dec. 10-kén maga tette le az első kö -
vet, jelen-voltak a' tek. vármegye és uradalom 
küldöttei is. Megjegyzést érdemel, hogy akkori, 
járásbeli főszolgabíró ts Kostyán Imre ú r , mint 
küldött, a' kegyelmes királyi választ ekkor min-
denek hallatára felolvasta; és mind az apácza-
asszonyokat, mind mindeneket, a' kiket netalán 
tovább is reá-vitt volna a' lélek, akármi szín 
és föltétel alatti háborgatásoktól eltiltott; és igy 
azt a* helyet, a' mellyen ez új templom is épül, 
reformált ekklézsiánk részére örökre biztosította. 
Elkezdetvén ekkép az építés, mind a' mellett is, 
hogy az apácza-asszonyok az ahoz megkívántató 
köveket megtagadták, részszerint a" n.-körösi 
uraságok ingyen szívességéből kaptak, részsze-
rint pénzen Mogyoród nevü helységben szerzettek 
annyit, hogy az elkezdett munkát a' legnagyobb 
serénységgel folytathalták, és azt a' következő 
1754-dik évben el is végezvén, dec. 10-kén fel 
is szenteltették Miskolczi János predikátorsá-
gában. 

Mind az alázatos folyamodások, mind az 
azokra jött királyi válaszok szórói-szóra olvas-
hatók máig is egyik jegyzökönyvünkben, azon 
nagy pártfogóknak neveikkel együtt, kik ekklánk 
ügyét felfogták és elősegítették. 

A' templom elkészíttetése után nem sok idő 
múlva, alkalmatos torony építéséről is kezdett 
gondolkodni az egyház; mire nézve, hogy azon 
elöre-látott akadályokat, mellyeket a' földes-
asszonyok fognak ebben is halmozni elébe, elhá-
ríthassa, engedelemért egyenesen az uralkodó 
felséghez folyamodott. A' mit az egyház előre e l -
látott, meglett. A' földes-asszonyok k.k.-féle k i -
fogásokat tettek ellene: de csakugyan ezen kifo-
gások ellenére is, némelly főemberek közbenjárá-
sára, lejött az engedelmet-adó kir. válasz 1 7 6 2 -
ik évben, melly a' torony alakja- és magosságának 



meghatározását nem a' földes-uraságra, hanem a' 
t. vármegyére bizta. A' t. vármegye a* fentebb is 
tisztelt kegyes fősz. biró urat küldötte ki újra a' 
kegyelmes királyi parancs következtében, — ki 
is a' földes-asszonyok azon ártalmas szándékuk 
ellen, mellynélfogva a' tornyot a' templommal 
soha össze nem köttethető 's szinte nevetséges 
helyre akarák tétetni, mint homo regius, solemni-
ter protestálván, maga a'helyet kimutatta a'tem-
plomtól észak felé mintegy 7 ölnyire, azon ked-
vező kinézésböl — mint szóval is kijelentette, — 
hogy idővel, ha a' szükség ugy hozza magával, 
a ' templommal illendően összeköttethessék. Igy 
a' falával 8 , tetejével pedig 10 öl magasságban 
építendő torony alapja letétetett február 23-kán 
1763-ik évben, Setét Mátyás predikátorságában. 

Miután már ezen czélját is elérte volna az 
egyház, ugy látszott, hogy megpihenhetnek an-
nak sokat-kiállolt hívei valahára, és mint az el-
fáradt munkás szünet-napon, alacson párnáján,— 
ugy ök is békeséges napjaikban a' jóllétei édes 
ölében kedvökre nyughatnak. Nem sokáig tart-
hatott azonban a* nyugodalom. Alig telt el 38 év, 
megtódultak újra bajai az egyháznak. A1 nép 
szaporodása a' templom bővítését, a'templom bő-
vítése pedig megkívánta újra a' fáradságot. Nem 
is sokat késett annak elkezdésével a' keresztyéni 
buzgóság. 1792. évben, mint a* mellyben már 
sokkal szabadabban lélekzhettek, hazánkban is, a' 
vallásbeli szabadság szent paizsa alatt, a' prote-
stánsok, — elkezdette és nem sokára el is végezte 
azt a ' munkát, az ő méltóságában, sok év elfor-
gása után most először gyönyörködő szabad köz-
akarat, a' templomot a' toronynyal, a ' t. cz. szol-
gabíró úr gondos elöre-látása szerint, össze-köt-
vén. Igy lett aztán a'templom egész hossza 24 l / 2 
öl, szélessége pedig maradt csak 7 öl; melly szem-
betűnő aránytalansága a' szélesség- és hosszu-
ságnak azt okozta, hogy nehezen értethettek meg 
a' benne tartott beszédek, mind a' beszélők, mind 
a1 hallgatók alkalmatlanságára. 

Eddigi történetei is elég nevezetesek az egy -
háznak : de nevezetes és különösen érzékenyítő 
annak azon esete, melly későbbi időkben érte.— 
Példás csendben élt az egész város több eszten-
dőn keresztül; az országos törvényeken nyug-
vó vallásbeli szép szabadságnak kedvező szárnya 
alatt, újra virágozni kezdett az ekkla, — virágozni 
kezdtek az iskolák is. — így teltek az idők a' 
legszebb csendben a' tizenkilenczedik századnak 
szinte három tizedén túl. Ekkor véletlen, mintha 
megsokalta volna a* jóMételt 's békeséget a' 
mostoha sors irigysége, feltámad 's tűzzel fenye-
geti a' várost, hugy a' békés lakosok boldogságát 
felprédálja. 1834-dik évi april 28-kán kondult 
meg legelőször az egész várost fellármázó bor-
zasztó jelszó, — követték azt nem sok idő múlva 
többek és borzasztóbbak is. Mint a' csendes álom 

édes ölében pihenő az éjjeli lármára, — ugy r iad-
tak fel a' jószivü lakosok mindegyik hallatára, ' s 
megdöbbenve nézték, miképen dühösködnek békés 
hajlékaik között az eddig szokatlan lángok, 's 
milly hatalmasak csak kevés idő alatt is tönkre 
tenni annyit, a' mennyit egy ember egész életé-
ben, azt is véres verejtékkel, szerez. — A' lako-
soknak ezen gyuladások miatti rémülését nevel-
ték az ezeket követő fenyegető iratok, mely-
lyekben a1 gyuladásnak napja 's órája ki volt 
hirdetve, — a' mi arra mutat, hogy bizonyos 
mester műhelyének kellett lenni ekkor ezen v á -
rosban a' gyujtogatásnak. Ki volt különösen tem-
plomunk is péczézve; söt szájról-szájra ment a ' 
híre, hogy annak le kell űrnapjára égni egészen. 
Szegény templomi mit vétettél? kinek állottál 
útjában? Nem botránkoztathatsz te meg senkit, 
hanemha az idétlen fanatismust!! Kitől 's mi czél-
ból származtak mindezek, nem tudhatni: elég az 
hozzá, hogy a' több kisebb égéseket elhallgatva 
(május 22. 26.) az említett 1834-ik év pünköst-
hava 29 kén, melly is ekkor úr-napja volt, dé l -
előtt 10 órakor, olly czélirányosan inlézte, akárki 
volt, még pedig az ágost. vallástételt követő a tya-
fiak prédikátori házára, szereit, hogy a'nagy szél 
kedvezvén gonosz szándékának, kevés idő rnulva 
nemcsak azt és a' két szomszéd házat, hanem 
templomunkat is lángba-borílá. Mint sietett tem-
ploma szabadítására ezen nagy veszedelemben a* 
magát-bii ó tehetős! — mint rimánkodott összo-
kulcsolt kezekkel annak megtarlhatásaórt a' tehe-
tetlen t — és miután lehellenné lett megmentése, 
mint állott, könyei özönébe merülve, leégett tem-
ploma hamvai felelt az egész kesergő gyüleke-
zet! azt nem is kell mondanunk, — csak az nem 
tudja azt képzelni, a 'k i nem ember! Elég az hoz-
zá,hogy a'czélba-vett templom, ugy, a'mint meg 
volt mondva, ékes tornyával együtt, a' fiu-iskola 
egyik része (gymnasium), egyik leány-iskola, a* 
kantorialis ház, a' város részéről pedig mintegy 
125 — többnyire mind református lakosok haj lé-
kai javaik nagyobb részével lettek a' gyújtogató 
szilaj kényének áldozativá. 

Illyen szomorú kimenetele lett azon templom-
nak, mellyet szegény eleink több lelki, mint testi 
törődéssel építettek. Melly szerencsétlen eset 
mint sújtotta le 's millyen állapotba juttatta újra 
az egyházat, kiki gondolhatja azon temérdek kár-
ból, mellyet annyi sok közönséges épületei e l -
vesztése által vallolt. A' régiek tömérdek fá rad-
sága- és ajándékain kivül, ha az építés költségeit 
összc-adom, ezt a* kárt mintegy 50ezer forintra 
bátran tehetem. — Melly tetemes kár még mási-
kat is húzott, mint szokott, maga után. Neveze-
tesen,illy nagy ínségébenszép-virágzalu gymna-
siuma alumnusait is kényteleníttetelt elbocsátani 
és így, növendékeinek nagy kárára,a'tisztessége-
sebb tudományok taníttatását felfüggeszteni a 'sze-
gény ekkla, t. Szilágyi Péter professorságában. 
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Illy nagy csapás után az egyház, a' mennyire 
a' fájdalmas érzelmek engedlék, igyekezett ösz-
szeszedni erejét. Másnap nevezetesen, a' csapás 
után mindjárt, arról gondolkozott: mi tevő legyen, 
hogy a' nagy sebet minél-elébb orvosolhassa. 
Eszébe vévén az t , a* mit az Üdvezítö mond, 
hogy a' ki templomot vagy „tornyot akar építeni? 
annak meg kell számlálni, leülvén, az ö költségét, 
ha vagyon-e annak elvégezésére való költsége:" 
Luk. XIV:28.:tehát azekkla is szükséges költsé-
gekről 's előkészületekről gondoskodott. Először 
is nevezetesen az egész nép begyűjtetvén, felszó-
líttatott a' lelkipásztor által az önkényes adako-
zásra, hogy e z , mint Isten előtt kedves dolog, 
lenne mintegy talpköve az építendő templom- és 
toronynak. Valóban szép és dicséretes vég is 
koronázta a' felszólítást. Mert a' különben is pél-
dás-buzgóságu, most pedig elkeseredett nép , 
maga megerötetésével i s , sietett a ' segedelem-
nyújtásra. Mintegy tízezer forintra ment az ada-
kozás, részszerint kész-pénzben, részszerint alá-
írásokban. Hozzá-járult ezekhez némelly szom-
széd egyházak és városoknak, ugy szinte egyes 
uraságoknak is summás adakozásuk. A ' nemes-
érzelmü szomszéd Nagy-Kőrösön kivül, melly 
csakhamar ezerhetvenegy forint küldésével bi-
zonyította ineg szomszédi ritka részvétét, K. K. 
Halas, Szentes,Szabadszállás,Kecskemét, Fülöp-
szállás, Abony, Izsák voltak azok, kik mind jeles 
summákkal siettek egyházunk fölsegélésére. Ál-
dásban nyugodjék az Emlék-kőben emiékezetök! 

A' helybeli lakosok- és jó-szívü vidékieknek 
ezen példás adakozásuk sok jót igért előre az 
egyháznak: de egy nagy kérdés volt fen, melly-
nek czélirányos megfejtésétől függött annak elő-
menetele. Ez nevezetesen, hogy a' leégett és ez 
által nagyon elgyengült falak igazíttassanak-e ki 
és nagyobbíttassanak meg ? — vagy pedig egy 
alapostul új, nagyobb és czélirányosabb templom 
építtessék? Sok idő, több fejtöréssel tölt el, míg 
ez a' kérdés némellyeknek, nem mondom fös-
vénységük, hanem minden régihez, óhoz rend-
kívüli ragaszkodásuk miatt, eldöntethetett. De 
csakugyan végtére mind azért , hogy a* régi 
templom különben is, a1 nép sokaságához képest, 
szűk és kicsin, — mind azért, hogy az elgyengült 
falak a' felebb-vitelt meg sem is bírhatták, — ki-
szélesíteni pedig a' különben is nagyhangot kívá-
nó épületnek valamellyik oldalát czéliránytalan 
lett volna: mind az elöljárók, mind a' nép köz-
akarattal oda nyilatkoztak, hogy egészen új tem-
plom építtetését óhajtják.—Által-esvén e' szerint 
e 'cr is isen az egyház, pesti építő-mester t.cz. 
Hild József ú r , mint jó szivéről 's nagy-tudo-
mányáról ismeretes férfiú, kerestetett meg egy, 
az ekklához illő tervnek készítése és az épí-
tésnek is felvállalása végett. Miután a' tiszteltúr, 
sokszori kérelmünkre, magát mind a ' te rv készíté-
sére, mind az építés felvállalására csakugyan meg-

ajánlotta : meghagyása szerint, közelebb-közelebb 
törekedtünk a' kitűzött czélhoz,'s az építés elkezd* 
hetéséhez nagyobb lépéseket tettünk. Amaz elfe-
lejlhetlen gyászos esztendőket követő 1 8 3 5 - i k é v 
első hónapjában kezdve nevezetesen, kikeletig régi 
templomunk puszta falainak elbontásával foglala-
toskodtunk. A1 mi megtörténvén, a* t. cz. építő-
mester urat a' hely színére újra meghíttuk. Ki is 
jött hozzánk maj. elején, és elébb a' tervet, azután 
nem sok idő múlva a' költség-vetést is elkészí-
tette. Ezek szerint a* templom hossza — belső 
világosságot ér tve— 20, — szélessége pedig 16 
öl; — egészben véve pedig a' szélessége 18, 
hosszasága, a* torony és tornáczczal egyült, 27 
öl. — Az előleges árkivetés szerint kívántatik 
hozzá, a' faragott köveken kivül, 1461 kubik öl 
kő, 483,000 tégla, 2 ,448 mérő mész, — az egész 
kőműves-munkának ára 29,018 ft. 55 kr váltó 
czédulában. — Miért építtet az egyház két t o r -
nyot? Miért nem maradt meg egyes magos t o -
rony mellett? Nem kevélység-vagy nagyravá-
gyásból, hanem kénytelenségből és pénz-kimélés 
tekintetéből. Kénytelenségből azért, mert a ' t e m -
plom nagyságához illő magasságig való fölemelést 
meg nem birták a' tűz és harangok lehullása által 
megrongált és mintegy megrokkant falai a' régi 
toronynak; pénz-kimélés tekintetéből azért, hogy, 
mivel a' falak meg nem bírhatják a* felebb-vitelt, 
le kellett volna azokat bontani, ha csakugyan 
templomához illő díszes tornyot kívánt építeni az 
ekkla. Már pedig ennek elbontása és u j ra - fe l ra -
kása sok időbe és több pénzbe került volna, mint 
új, alacsonyabbnak építése. 

A ' t e rv és költség-vetés megbirálására meg-
hívattak e' jeles nt. egyházmegyének főgondnoka 
ts Szilassy László, esperese nt. Polgár Mihály, 
és jegyzője nt. Matolcsi László urak. Meg is j e -
lentek, és miután becses jelenlétökben az egész 
nép begyűjtetett volna, mind a ' terv, mind a' költ-
ségvetés ünnepélyesen elfogadtatott. Mire a" kö-
telező-levél tüstént megkészíttetett, és három 
párban leíratván, egyik a' nt. egyházmegye l e -
véltárába tétetett, másik a* t. cz. építő-mester 
urnák adatott, a* harmadik pedig az ekklánál 
maradt. 

Ezek szerint hát már nem volt egyéb hátra, 
mint az építést elkezdeni. Erre nézve ugy gon-
dolkodott az egyházi elöljáróság, hogy miután 
már az előkészületekkel csaknem egy egész esz-
tendőt töltött el, várja be annak eltelését egészen, 
és így azt az órát, mellyben történt volt templo-
ma leégése, — hogy így az építés elkezdése 
annyival nevezetesebb legyen és a' buzgóság a' 
hívekben ez által is élesztessék. ü g y is lett! A' 
melly nap és órában ezelőtt esztendővel borzad-
va nézte kedvelt templomát égni a' rettegő gyü-
lekezet : esztendő multával ugyanazon a* napon 
és azon órában vidám arczávai látta letétetni a* 
számára építendő új templomnak első és így a* 



többi köveit. 1835-dik évben, maj. 29-ik napján 
1 0 és 11 óra között dél elölt, miután az isteni-
tiszteletre rendelt helyen elvégezte volna ezen 
gyászos nap emlékezetére tartott és ezután is 
mindenkor tartandó poenitentialis imádságát : 
könyes szemekkel közelített az új templomnak 
megásott fundamentoma felé az egész gyülekezet, 
mellybe a' lelkipásztor az elöjárókkal lemenvén, 
rövid beszéd után, a' sz. háromság Isten nevében 
az első követ le is tette. Az ekképen letett sze-
gelet-kö felett kecsegtető remények közt meg-
állapodott nép, szíve könnyebbülése 's felvidulása 
jeléül, és minden nagyai és főemberei iránt, hála-
datossága zálogául, a' kiknek t.i.védelmök és ve-
zérlősök alatt ez idő szerint is vallásbeli szép 
szabadságával él, háromszori igen élénk „Éljen" 
kiáltással, tette hódolatát; most pedig, mintegy 
kincset, kész azoknak neveiket temploma alapkö-
véhez letenni. 

Mikor ezek történtek, kik voltanak hazánk 
felséges királya, fenséges nádora, a' dunamelléki 
egyházkerület, a' kecskeméti egyházmegye 's a' 
város 's egyház tisztviselői 's elöljárói: azoknak 
neveik itt következnek, mellyeknek jegyzéke a1 

történet-rajzhoz csatolva szinte az alapkőhöz té-
tetett. N. S z a b ó K á r o l y , 

czeglédi reform, lelkész. 

B e l f ö l d i k ö z l e m é n y e k : 
Egyházugyeléváltoztatás Va-

nyarczGn. Tek. cserneki Dcssewffy Jób tábl. 
úr, ki a' vanyarczi evang. egyház ügyeit 12 év 
óta kitünö buzgósággal egyházügyelökép vezelte, 
's ez idő alatt , az egyházi könyvek tanúsítása 
szerint, érdemkoszorújába számos, tartós-illatu 
nefelejtset fűzött, e ' hivataláról leköszönvén: a' 
gyülekezet, — a' közönségesen ismert kegyes-
ségü Dessew/fy-csa\ádnak a' vanyarczi egyh. kö-
rében szerzett, közel félszázados, bokros érde-
meit hálásan méltányolva, — méltó utódjául 
helybeli lakos tek. Dessewjfy OUo tábl. urat, 
Nógrád-megye kitünő-jelességü főjegyzőjét, köz-
akarattal választotta , 's folyó hó 7-kén e' nem 
fényes ugyan, de mégis hálás bizalom-adta tisz-
tébe be is iktatta. Az égnek sikerdús áldása t e -
tézze egyházügyelöi pályáját! 

K u t n a i Z e l e n k a D á n i e l . 
Gyulán S§kora- és gyám-intézet-

alapítváviy. Hogy korunkban is munkálkodik 
a' vallásosságnak emberiséget boldogító szelleme, 
's ezen ég szülötte ma is megtermi tisztelői szi-
vében az emberiség legdrágább gyöngyét , az 
erényt: erre egy szép példát mutatok föl a' t. cz. 
olvasó-közönségnek. 

Nov. 20-kán tétettek el örök nyugalomra a' 
helv. hitvallásuak temetőjében, egy közel 80 éves, 
Molnár Sára nevü, vallásosan erényes agg haja-
donnak sorvadt tetemei, könyezvén feletlök, 

szülék 's rokonok helyeit , egy, a' boldogult h a -
lálában mélyen résztvevő, úri-család. A* ritka 
vallásos-buzgóságu és kegyességü t. Tormássy-
család ez, melly a" boldogult sírja fölé gyász kup-
resztüllele. Az idvezült származása helye Körös-
Tarcsa, honnan még ifjúi éveiben elkerülvén, 
mint ügyes főzönö szolgált több úri-családnál. 
Végre, gy öngesége miatt, szolgálatáról kénytet vén 
lemondani, a' fentisztelt Tormássy-csalód különös 
ápolása és gondviselése alatt, mellynek tagjaihoz 
ritka hűséggel és ragaszkodással volt mind 27 
évi nálok szolgálata alatt, mind azon kivül. H a -
lála előtt, közel kétezer váltó forintra menő, ' s 
saját keresményével szerzett vagyonáról v é g -
rendeletet tevén, abban a* helybeli helv. hitv. i s -
kolákról is megemlékezett. Ugyanis iskoláinkat 
ezer váltó forintot meghaladó alapítványi öszveg-
ben részeltette, olly móddal: hogy a' presbyteri-
um kezelése alatt kamatozásra kiadatván, a s 
évenként bejövendő kamatokból iskolai könyvek, 
föld-abroszok vétessenek és kitűnőbb szorgalmú 
tanulók megjutalmaztassanak. Ugyan a' v é g -
rendelet szerint, a* boldogult, háladatossága j e -
léül, tek. Tormássy Lajos főorvos és tek. Báthori 
Juliánná aszony négy erénydús gyermekeit is f e -
jenként száz és igy mindössze négyszáz váltó 
forintban részesítvén: a 'nemes-szívü gyermekek 
ezen járandóságból egyházunkban, az elaggott 
tanítók részére gyámintézetet alapítottak, az ál ta-
lok meghatározandó feltételek mellett,— mint ezt 
ősz lelkészünk t. Ecsedy Gábor úr elnöklete alatt 
tartott egyházi gyűlésünkben, az egyház és iskola 
javát minden áron előmozdítani törekvő t. Tor-
mássy János úr, többi testvérei nevében, nyilvá-
nítá is. Mind a* kétrendbeli alapítvány — a' bo l -
dogult emlékezete fen-maradásaért — „Molnár 
Sára-alapí tvány" czimet fog viselni. — Áldás 
és béke lengjen a' boldogult sirja fölött! Hála ' s 
szíves köszönet a' nemes-szívü gyermekeknek, 
erényes lettökért, kik a' nevelés körül fáradozók 
oltárára illy becses áldozatot tettek le! Adja az 
ég, hogy, egyházunk és iskoláink javára, sokáig 
virágozzék becses életök! 

Az egyházi gyűlés határozatából közli 
K ö r ö s i J á n o s . 

P a p t a n a k o d á s Gután. Nem lesz ta-
lán egészen érdektelen a ' t.cz. olvasó-közönség-
nek értesülni, mikép mi nógrád evang. esperes 
megyei, Ipolyonlúli lelkészek, számra tízen, mult 
sept. hó 25-kén Gutára, részletes paptanakodás 
tartása végeit, gyülénk: hol is a' nyájas házi úr, 
nt. Gedulyi Bogyoszló alesperes díszes elnöklete 
alatt, leginkább a* mult hongyülésen alkotott va l -
lásbeli törvényezikk vegyes-házasságokat és á t -
téréseket szabályozó §ainak egyházainkszerte 
mikénti alkalmaztatásáról, 's illetőleg egyenszerü 
végrehajtatásáról közel öt óráig vitalkozánk. A* 
tollvitellel alulírott megbízatván, kölcsönös esz-
mecseréink eredménye, a' jegyzőkönyvhe foglalt 



végmegállapodás, — elébb csak kerületünkszerte 
köröztetni, azután pedig egyházmegyénk többi lel-
készeivel is közöltetni határoztatolt, jövő tavaszi 
hason-irányu tanakodásunk helyéül Vanyarez tű-
zetvén. Áldás és eredménydús jövendő eT kez-
deménynek ! K u t n a i Z e l e n k a D á n i e l . 

vanyarczi evang. pap. 
Pápnn a' tamiloknak Icczkékrull 

elí l l íá*a. Pápa télelő 8-ik. A' dunántúli fő-
tiszt. superintendentiának még Pápán létező főis-
kolájában lanuló egyéneknek leczkére járhatási 
szabadságuk (egy ötödét kivéve az ifjaknak^ 
télelő 8-án szűnt meg; melly szabadsággali nem 
élhetésnek főtényezöje volt a' legközelebb R.-
Komáromban tartatott egyházkerületi ülésnek azon 
szönyegre-emelt indítványa, hogy ha valaki át-
haladt iskolai évéről adóját le nem teszi, — pá-
lyája további folytatásában gátoltassék meg. Ezen 
indítvány végzéssé, 's a' végzés, az emiitett na-
pon, gyakorlattá is lön. Eme kis változás a' tanulási 
pályán, melly nem kis szorgalommal kezdetett 
meg, minden szegényebb tanulókra nézve a ' leg-
nagyobb kárt 's legveszedelmesb bevágást tette. 

Ne gondolja a* tisztelt olvasó, hogy azon 
végzés, melly jelenleg többünk keblében elkese-
rültséget támasztott, csupán a1 ránk kivetett, *s 
többet, mint kellene, követelt adónak lefizetése 
idézte volna elő. Koránt sem, hanem az a' mind-
egyikünk előtt általán*3 kérdés, hogy : Ha vala-
mellyik egyéne a1 hazának tartozik, tehát azon-
nal számüzendö-e honunkból 's eltaszílandó-e a' 
polgári társaságtól? Kirekesszük ifjainkat az in-
tézetekből, elriaszszuk a' jónak megközelítésé-
től , hogy vágyuk szerint a' szellemi erő virá-
goztatásához ne közelíthessenek? és a* szegény-
születésü ne is művelődhessék? csak nagyobb-
születésüeknek szellemi tehetségűk fejlesztessék? 
De azt kérdem, olvasók! hányan mondhatjátok ma-
gatokat ollyanoknak, kik a' „senkinek nem tarto-
zom" szót magatokra alkalmazhatnátok? Azonban 
fogunk mi adózni, igen is, habár nem mindjárt 
a1 végrehajtó parancs felolvasására is : csak mó-
dot nyerjünk, magunkat művelni 's ez által képe-
sekké tétessünk valamicskét megérdemleni 's 
szerzeni, miből adózhassunk! M a 1 o m s o k i. 

N é m c t - s z c n t - m i S i á l y i u g y . Miután 
ezen Lap 44-dik számában N.-Sz.-Mihályoni hi-
vatalos eljárásom a* tisztelt olvasó-közönség elébe 
terjeszteték : szükségesnek tartom az iránt ma-
gam is nyilatkozni. 

Csak hamar a* veszprémi közgyűlés után 
tudtomra adatolt a* nevezett gyülekezet részé-
ről, annak egyik gondnoka által, hogy a* vesz-
prémi gyűlésnek öt illető határozatának eleget 
telt, mire nézve azt kívánja, hogy a1 pap-válasz-
tás minél-elébb véghez-menjen; 's midőn az em 
lített gondnokot arra figyelmeztettem, hogy a* 

kijelelési írat még n e m jött kezemhez: arra szóí-
líltattam fel , hogy azt minél-elébb kieszközleni 
törekedjem. Ebbeli kérésemet főtiszt, superinten-
dens urunkhoz intézendő, megelöztettem ö nagy-
sága által, *s e1 szerint minden akadály el levén 
hárítva, haladék nélkül a1 gyülekezet kebelében 
megjelentem. Itt, a' szükségeseknek elöre-bocsá-
tása után, a* gyülekezetet a' választásra felhíván, 
meglepettem egy jelenvolt érdemes urnák ab-
beli nyilatkozata által, miszerint többen elölte azt 
jelentették ki, hogy semmi kijelelést elfogadni 
nem akarnak, — mire nézve fel szólittotta őket, 
hogy adják elő maguk vele-közlött nézeteiket. 
Meglepettem, mondom, ezáltal; mert az imént 
előadottak szerint, csak kevés napokkal azelőtt 
magam szólíltatván fel a1 gyülekezet nevében 
arra, hogy a' kijelelést kieszközleni törekedjem, 
's azon kivül is a' gyülekezetnek a' veszprémi 
gyűlésen jelen-volt követei az ott hozott 's nekik 
kihirdetett végzést minden tiltakozás nélkül elfo-
gadván, illyen jelenetre elkészülve nem lehettem. 
Részemről azt jelentettem ki, hogy hatalmában áll 
ugyan a' gyülekezetnek, ezen tágy iránt ugy nyi-
latkozni, a' mint azt czélszerünek tartandja: hogy 
azonban engemet azon esetben, ha főtiszt, su -
perintendens úr ő nagyságától kiadott kijelelés-
nek ellene-mondana, azon kénytelenségbe fogna 
ejteni, miszerint el kellene távoznom, a' nélkül, 
hogy a' választásban részt-vehetnék; mert jelen-
létemnek épen az levén föczélja, hogy a'jó renden 
általokejtetlsérelemhelyre hozassék,eztnczélilIy 
körülmények között tökéletesen el fogna tévesz-
telni. Használtam ezen alkalmat arra is, miszerint 
a' jelenlevőket némileg felvilágosítsam az iránt, 
minő értelemben vétetik nálunk a1 kijelelési jog- ' s 
mi okból tartják annak további fenmaradását üd-
vösnek azok, kik mellelte buzognak ? de ebbeli 
okoskodásimnak az göidíltetvén elébe, hogy mi-
után a' veszprémi gyűlésre beadóit és annyi alá-
írásokkal ellátott folyamodványnak aláírása által 
a* kijelelés ellen nyilatkoztak volna, következet-
lenség vádja nélkül nem nyilatkozhatnának most 
mellette: nem akartam az előttünk fekvő ügyet egé-
szen olly térre álvitelni, mellyen annak elintézése 
nehezíttetnék, 's melly még is megbízásom körén 
egészen kivül feküdnék. Mire nézve azt jelentet-
tem ki, hogy a' kijelési kérdésnek általános vita-
tásával , mellyre úgyis csak mellékesen térhet-
tünk át, felhagyván, — egyedül a' szőnyegen-
forgó tárgyra kívánok szorítkozni, 's ennek követ-
keztében csak azon egy kérdésre kívánok választ: 
Vájjon akarják-e a* véghez-viendö választást 
f t. superintendens úr által kiadott kijelelés alap-
ján véghez-vinni, vagy sem ? Miután erre igen-
Jog válaszoltak, nem láttam okát, miért ezen nyi-
latkozatot a' szőnyegen levő tárgyra nézve k i -

' elégitönek ne tartsam. W o h l m u t h L e o p o l d . 
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Froteüt. Lap és gyám intézeti köz-
gyűlés. 

Hazánkban, prot. egyházunk 's iskoláink erős-
bültét 's felvirágoztat eszközlöleg, az eddigi szel-
lemi kapcsokon és közlönyökön kivül — mellye-
k e t , és pedig az egyház körül az isteni-tisztelet 
és az egyházi gyűlések, az iskoláknál a1 tanítás 
és a'tanítók közti tanácskozmányok képezének— 
ugy látszik,miként egyéb, új eröt nyitó források-, 
kapcsok- és közlönyökre is van még szükségünk. 
Egyfelől ugyanis ollyanokra, a* mellyek mintegy 
örökös gyűlési éberségben és kölcsönös eszme-
cserében tartsák az egyház és tanoda üdvét elő-
mozdító 's e' körül fáradozó elméket és sziveket, 
és ezeket szellemieknek nevezném; és ollyanokra 
másfelöl, a' mellyek, túlemelkedve a' helyszerü, 
szük viszonyokon és a' magányérdekek szükkeb-
lüségénés egyoldalúságán — ismét a* köz anyagi 
érdekeket és szükségeket volnának képesek némi 
összefűző fonal által egyesíteni, — olly fonal ál-
tal, melly nemcsak mindnyájunk szivén, hanem 
erszényén is keresztül-huzódnék. Amazok közé 
tartoznék , nézetűnk szerint, a' Prot. Lap, a' 
mellynek bár mielébb külön iskolai társat is kí-
vánnánk már, — az utóbbiak neméből volna a' 
prot. gyámintézet. Előszer, mi a' Prot. Lapot 
illeti: azt én ollyannak kívánnám, a' mellyet 
minden prot. ember olvashatna és olvasna is, — 
ollyannak, a' mellynek hasábjaiból részint egy -
házunk jelenét kiismerni, részint egyházunk jö -
vendőjét reményleni 's mintegy szellemi előké-
pekben sejteni lehetne; szeretném, hogy ebben 
legjelesebb elméink, kiket különben csak igen 
ritkán hallhatunk egyházgyüléseinken megszó-
lamlani és ott is vajmi kevesen (!) — mint nyil-
vános és közszellemi csarnokban találkoznának 
és nagyszerűen és tudományosan társalogva és 
vitatkozva, úgyszólván, folytonosan gyűlésez-

nének, — gyűléseznének az egész prot. testü-
let 's az egész magyar haza színe előtt; mert a* 
prot. magyarhoni egyháznak, csakugyan nincs 
más ollyannyira köz és ollyannyira nyilvános 
közlönye, mint épen e* Lap. Nemcsak minden 
kerületből és ollykor-ollykor az esperességek-
böl, hanem és kivált a' lényegesebb és közérde-
küebb tárgyakra nézve, szeretnék e' Lapban 
minden külön és egyes egyházak gyűléseiről is 
hébehóba valamit olvashalni, az egyesekbeu és 
egyesekből néha jobban és minden esetre részle-
tesben és igy mélyebben megismerhetni állapo-
tunknak akár közbajait, akár köz-örömeit, mint 
csupán és minduntalan az egésznek futólagos, 
felületes és általános jellemzéséből. Ugyanaz 
kívántatnék az iskolák részéről is. Mindig speci-
aiisálni és individualisálni kell a' dolgot, hogy 
jobban felfogassék és megértessék. — Egy má-
sik oldalról ismét, fellebbenteném a' múltnak fá-
tyolát 's betekintgetnék egyházunk történetének, 
részint már zárt, részint záródó lapjaiba és egyes 
személyeknek 's egyes gyülekezetek- 's isko-
láknak 'sa't. történeti rajzaiból felmutatva sze-
retném olvasni azt, mint volt sorsunk azelőtt, 
hogy megtudhatnám, mint van most. És e' tör té-
neti rajzokat annyival kedvesebben olvasná a'prot. 
közönség, mennyivel kevesebb nyomtatott tör-
téneti könyveink vannak még a' protestantismus-
ról hazánkban, vagy ha vannak is, régiebbek azok 
már 's mindenesetre folytatást és kiegészítést 
igénylők, — de meg aztán, nem is forognak ké-
zen. A* mostani bajor király, székvárosának Mün-
chennek díszcsarnokaiban, a 'mellyek a 'királyi 
palotát remek ívezetekkel övedzik, a' nemzeti 
történeti falfestvények sorát megkezdő első fest-
vényaláazt iratá: „Die Kenntniss der Geschichte 
des Vaterlandes erweckt Varterlandsliebe," 's mi 
ebből azon tanítást vonjuk ki önügyünkre, e g y -
házunkra alkalmazva, miként magyar prot. e g y -
házunk törtenetének megismerése új szeretetet, 
új buzgóságot és egyháziasságot idézend elő. A' 
történetet senki nem olvashatja 's nem tanulhatja 
okulás és épülés nélkül, legkevésbbé pedig saját 
történetét; már pedig a' protmus története ha -
zánkban egyszersmind saját 's jelenlegi egyhá-



zaink története is. Azért csak irjuk, terjeszszük 
és taníttsuk a' prot. egyház történetét, hogy tör-
ténendöket részint előidézhessünk, részint törté— 
nendökre elkészülve lehessünk. Tegyen e1 tekin-
tetben az Egyh. Lap is, a'mit tehet,—mi azt tar t -
juk, miként az legtöbbet tehet. Vagy tán nem 
kedvesen olvasna illy történeteket a' közönség ? 
Söt igen is , — olvasná 's tán még nagyobb é r -
dekkel, mint olvassa a' gyűlések száraz és vázias 
közlését; nagyobbal azér t , mert alig-alig van 
egyetlenegy gyülekezetünkéiig csak egy falusi 
iskolánk is , mellynek keletkezte, gyarapulta és 
fenmaradása vagy hanyatlása tanulságos, épü-
letes és érdekes nem lenne és közörömet vagy 
közbánatot nem érdemelne? — És még többet 
kívánnék és még többet és egyebet szeretnék 
magyarhoni Prot. Laptól várni és reményleni: de 
szinte kár lesz mind elmondani,mivel tudom, hogy 
mindez tervezve is ugy volt, de ugy nem való-
sítható száz meg száz akadály miatt. — Ennyit a' 
Prot. Lapnak és róla most, mielőtt ismét egy éve 
záródnék 's egy új éve — a* protestmus történe-
tében egy igen emlékezetes év — mert Luther 
halálának 's a" linzi békekötésnek három és két 
század fordulati éve — reája viradna. 

Másik tárgyam, mellyet a 'Prot . Lap. paralle-
lájába húztam 's a' mellyről feltevőm s igérém, 
hogy szólni fogok, — a' prot. gyámintézet. Erről, 
miután tudva van, hogy egy illy intézet már esz-
tendeje mult hogy alakult, — tudva, hogy annak 
az ev. generál convent által helyeselt irány és 
czél szerint kidolgozott alapszabályai az egyes 
gyülekezetekhez — és pedig, hová magyar, hová 
német, hová meg tót vagy mind a' három nyel-
ven i s , mivel e' nyelveken hirdeti az evangyé-
liom igéjét a' prot. ev. közönség — már szétkül-
detvék, — tudva, hogy itt-ott gyülekezeti gyám-
intézetek is alakultak már, másutt meg épen a la-
kuló-félben vannak, Pesten pedig, mint a' közép-
pontban *s mint a" ^yámintézeti közzépponti 
választmány helyén, több közgyűlések is tar tat-
tak már — tudva, mondom, mindez: ezúttal nem 
akarok egyebet, mint épen e' gyámin'ézet egyik 
középponti közgyűléséről némellyeket referálni 
és kívánni, hogy e' köz- és jótékony intézet, e r e -
deti szabályainak értelme szerint, mennél hama-
rébb 's mennél sikeresben terjedne el az egész 
haza prot.gyülekezetei között 's alakulna gazda-
gon, közgyámolításunkra, közakarattal. 

A* gyámintézeti közgyűlés, a' mellyről a 'kö-
zönséget, bár későn is, de még is tudósítani aka-
rom, f. é. aug. havában tartalék, ugyanazon idő-
ben, a ' midőn az egyetemes ev. egyházi gyűlés 
tanácskozásai is folytak. A* gyűlés napja aug. 
15-ke volt, jelenvoltak csaknem mindazok, a' 
kik az egyetemes gyűlésre összesereglettek, azon-
kívül igen számos helybeli tag és nem-tag urak. 
A* rendes, ideigleni elnök, ö mga Szirmay Ádám 
septemvir úr távollétében, főtisztelendő Szebe-

rényi János püspök úr kéretett meg egyhangúlag az 
elnökség elvállalására. Püspök úr, e' felszólítás-
és kérésnek szívesen engedvén, elfoglalta az el-
nöki széket, az intézet tisztviselőit a' tárgyaknak 
kijelelt sorozat szerinti előadására kérvén. 'S im 
ezen sorozat szerint elöadá először Székács Jó -
zsef,az intézet egyik titoknoka, bővebb és minden 
kebleket megható történetét a' gyámintézet esz-
méjének, és pedig mind kül- mind belföldön, elő-
adása által kimutatván, miként 's hová kelljen ne-
künk is törekednünk, hahogy azon magasztos czélt, 
a' mellyet az intézet homlokigéül visel, 's a' 
mellyet elérés végett magának kitűzött,meg akar-
nók közelíteni. — A' közlelkesedéssel végig ki-
hallgatott felolvasás, miután azt elnök úr is a' 
legbuzgóbb 's ébresztöbb szavakkal viszhangoz-
tatá, kinyomatásra indítványoztatott, hogy e' ha -
zának minden egyes prot. hívéhez eljuthasson, 
lelkét ébreszthesse 's a' gyámolítási köz-egyesü-
lésbe vonhassa, — mit szerző, a7 körülmények 
engedtével,megteendeni szívesen igére, — mi meg 
reméljük, hogy azt az ügy kedveért teljesíteni is 
fogja. Ezután elöadá az intézet másik ideigleni 
titoknoka, Teichengraber Lajos, a' gyámintézet 
eddigi, valamennyi gyűlései jegyzökönyveinek rö-
vid kivonatát, kijelelvén egyszersmind — a' 
jegyzökönyvek nyoma szerint indulva — a' leg-
közelebb teendőket, a' mint azokat az alapszer-
kezet kívánja. — Továbbá örvendetes hírül szol-
gált a' gyűlésnek, részint a'titkárok, részint más 
jelen-volt s különösen vidéki tagok által előadva, 
a' már alakult vagy épen alakuló-félben levő 
gyülekezeti gyámintézetekröli tudósítást hallhatni. 
Ennek folytában némelly akadályok hozattak 
fel, mellyek, mint mondatott, okot szolgáltattak 
arra, hogy eddigelé több gyülek. gy. nem alakult 
még. Illyen akadály p. o. azon vád, mellyel a' 
gyámintézet illettetik, mintha az a' supplicatiokat 
el akarná törölni, 's mintha hasonlót tenni szán-
dékoznék a' collecták- és albizatiókkal, hololt a' 
kéregetésnek ezen nemei nemcsak törvényesen 
megengedvék és megszokottak: hanem azok a1 

csaknem egyedüli gyámolítást teszik, a' mellyre 
szegényebb gyülekezeteink és iskoláink, a' hely-
beli gyűjtéseken kivül, még támaszkodhatnának. 
Ennek következtében kifejeztetett azon kérelem, 
miszerint a'gy.-intézeti alapszabályokból az egész 
bevezetés, a' mellyben az ütközés pontja foglal-
tatnék,hagyatnék el 's ezzel a' kéregetéseket eltörlö 
szándék is vettetnék félre. Erre 's más egyébre 
nézve mondatott, miként a' gyámintézet a' sup-
plicatiókat 'sa't eltörleni épen nem akarja, hanem 
inkább azok gyakorlata mellett akar még egy új 
adakozási útat nyitni, a' mellyen haladva, mind-
nyájunk által, mindnyájan segíttethelnénk; ké re -
getni ezentúl is és mindenkor és mindenütt sza-
bad lesz az ügyefogyott prot. gyülekezetek-és 
iskoláknak : de a' kéregetések évről évre csök-
kenő eredménye őket semmiképen ki nem elé-



gítheti már, mivel azok forrása fogyni, söt egé-
szen kiapadni látszik és ki is apadhatand, még mi-
előtt más, egyházunkat fentartható és gyarapít-
ható anyagi módokról és forrásokról gondosko-
dandottunk i tehát a' különnemű kéregetések sza-
badon-hagyása és semminemű gátlása mellett, 
egyedül azt óhajtja a' gyámintézet, hogy legyen 
egy közpénztár is, egy közforrás, a' mellynek 
megtöltésére minden egyen gyülekezetek járul-
janak, belőle a' legkiáltóbb egyházi és iskolai szük-
ségek fedeztetendvén , szegény gyülekezetek 
gyámolíltatandván, űj keletkezők segíttetendvén, 
's általában, mind beszedés, mind kiosztás ren-
dezettebb és fogyaték nélküli módon és uton esz-
közöltetendvén; 's o* közforrásnak nem volna 
szabad kiapadnia sohasem, 'sa't. — Ez és ehez 
hasonló védokok mondattak el böviben a' gy.-in-
tézet védekezésére azon gyanú ellen , mintha a' 
supplicatiokat egyenesen eltörölni akarná vagy 
eltörölni csak merné is. Az alapszabályokon azon-
ban e' pontra nézve — a' melly úgyis csak a' be-
vezetésben van, ezúttal változás nem történt; mert 
nem is tönténhetik mindaddig, míglen — netalán 
már a ' jövő évre— gy.int. képviseleti gyűlés fogna 
tartatni, mellynek tisztében áiJ, a'föczél szem előtt 
tartása mellett, bárminemű változtatásokat 's mó-
dosításokat az alapszabályok szerkezetén véghez-
vinni; egyébiránt az alapszabályok eddigelé úgyis 
csak ideiglenesek levén, ennél fogva a1 nehézsé-
gek önkényt megszűnhetnek. Csilapulván az 
e' tárgy-feletti vitatkozás , kövelkezék még 
Fuchs Rudolph úr gyámintézeti pénztárnok r é -
széről , a' középponti pénztár állapotának ki-
mutatása, a' melly, némelly eddigelé elkerülhet-
len költségek lehúzásával (kivált az alapszabá-
lyoknak három nyelveni kinyomatására) — 260 
pft. 's 3 0 krt tön. — Végül, elnöklő püspök úr, 
még egyszer felfogván az intézet alapeszméjét, 
ékes és elragadó klassikai szónoklatban köté 
ezt a' jelenvolt, kivált egyházi férfiak szivére, 's 
tölök e' tekintetben legtöbbet várván, őket jelelvén 
azokul, kik protest. egyházunk jelenében, jövőjét 
ringassák már, kik a' még most csekély gyáminté-
zetet is óriási előmenetelre siettethetik, csak iga-
zán akarjanak, csak igazán és vallásbuzgóan lel-
kesüljenek az ügy, mint saját ügyök 's mint köz-
ügyünk iránt. — 'S ezzel minden egyes 
tagnak a' három-nyelvü alapszabályok adatván át 
olly reménynyel, hogy azok helyeit a' jövő évre 
— ha lehet ugyanannyi gyülekezeti egyesüle-
teket , vagy legalább ugyanannyi buzgóan pár-
toló tagokat szerezve, mutasson b e , — eloszlott 
az ez évi gy.-int. közgyűlés. — — r. 

I r o d a l o m : 
Egyházi Beszédek II. kötele, — kiadja Török Pál. 

(Bírálat-folytatás.) 
IX. Baksay Dániel nádudvari papnak négy 

munkája van a' könyvben, 9. 28. 46. 50. sz. 

alalt. — Baksay egy azon ifjak közöl, kik nem 
rég az elnémult debreczeni Lant húrjait bájosan 
pcnditék meg. Kinek muzája már ott Urániával 
lebegett ég felé, bíráló örömmel találkozik vele 
az egyházi szónoklat komolyabb mezején, és 
tiszta szívből üdvözli a' sok-eredetiségü szóno-
kot; 's ha bírálatában szárazabb és kopárabb lesz, 
mint maga ohajtná: bocsásson meg a' virágait 
már elhullatott bírálónak! 

9) Húsvéti elmélkedés. Mát. 28. 1 — 7. A' 
szombat végén mikor viradna 'sa't. A' feltámadás 
hite a ' gondolkodó észből merített okok által be-
bizonyítva. Ünnepi elmélkedésének tárgyai , a' 
felosztás szavai szerint: a' feltámadott Jézus 
megürült sirjából felvirágzott hit és remények. — 
Sokan ollyan-formán járnak munkájuk homlok-
iratával , mint a' név elébe raggatott czímekkel; 
az alany, vagy a' subjeclum nem felel meg a' sok, 
nagyságos és méltóságos praemissának; itt is 
várnók, hogy a' munka megfeleljen a' névnek, 
mire keresztelve volt a' felosztásban: de bíráló 
nem ismert rá, 's ha igaz nevén kívánná nevezni 
bíráló, így czímezné; A' kétkedés, remény és hit 
szavai a' feltámadott Jézus megürült sirja fölött. 
Három erősség van felhozva a' feltámadás mel-
lett az okosságból. Elsőt hirdeti a ' természet, 
másodikat földi tökéletlen, befejezetlen létünk, 
harmadikat a' szeretet boldogító lángjai, mellyek 
zálog képében lobognak keblünkben, a' halhatlan-
ság mellett; mindezek alatt, mint mennyei hiteles 
pecsét, Jézusunk nyilt sírja. 

Itt is látható a' fokozatos emelkedés, de nem 
olly tisztán és hézagosan, mint Révész tanításá-
ban ; mert itt egy felosztásban mind a' három fo -
kot egy lépéssel hágatja meg velünk szerző, 's a' 
három együtt nem olly tömött, mint Révésznél a' 
három egymásután. Végül egy kérdés — melly 
bár alkotó része a' munkának — még sincs em-
lítve a' felosztásban: Mit tesz ez, hogy ott éltünk 
örökkévalóságba nyúlik be? Az illyen á p ro-
pos-knak, átgondolt munkákban helyök nincs, 
még episod gyanánt sem helyeselhetők, — a* 
mennyiben a' halgatók gondolat-menetelén egészen 
egyet fordítnak, 's a' helyett, hogy részévé ol-
vadnának az egésznek, mint curiosumok sarkal-
lanak ki a' munkából, 's annak egészségét igen-
igen bántják. Más kifogása nincs bírálónak a1 

különben nagyon jeles munka ellen. 
28) Mát. 5. 8. Boldogok, kiknek szívok tiszta; 

mert ők az Istent meglátják. A' tiszta-szivük 
boldogságáról tanít. — Felosztás: 1) Miben áll 
a' szív tisztasága ? 2 ) Mit teszen e z , hogy a* 
tiszta-szivük meglátják az Istent? — Az ó -szö-
vetségi könyvekben, az egész belső-ember vagy 
az ember belvilága szivnek — leb — neveztetik. 
E' szót és az alája-eső fogalmakat jellemmé, k e -
délylyé, hajlammá, szellemmé, erkölcscsó 'stb. bon-
czolta el a' későbbi embertan: de sz. megmarad 
szorosan a1 tág-érlelmü nevezet mellett, 's a* 



szíven magát az organikus élet tűzhelyét, a" 
szívet, érti, szoros értelemben. Ezért beszéde első 
részének első fele nagyon is anyagias. A' vér , 
annyi igaz, Shakespeare észrevétele szerint is, 
nagyon furcsa nedo, 's a' ker. vallás történetében, 
ennek dogmáiban föfő-szerepet vitt és visz: de 
azért a' szív tisztaságát nem tanácsos épen csak 
a* S'zív kamráiban keresni, hol ez a' vér felbuzog. 
Sz. bizonyosan ért engemet, ha itt magamat 
világosabban ki nem fejezném is. 

Hogy sok tárgyat sokkal sikeresebb negatív 
oldaláról mutogatni: azt sz. mesteri tapintattal be -
bizonyítá, midőn a' tiszta szívet a' nem tiszta szív 
mocskai közöl tisztázza ki. Azonban megbo-
csásson sz., ha biráló előtt felötlött ezen utópiai 
állitás: „Arról mondhatni, hogy erkölcse szep-
lőtelen, ki nemcsak nem akar cselekedni, de épen 
nem is tud gondolni gonoszt; kinek lelkére még 
nem vetett homályos árnyat a' rajta átborongott 
vétkes gendolat: az mondhatja magáról, hogy 
tiszta szíve van." — Szerzőről hiszem, hogy 
nem szorosan donatista, 's az eredendő bünt — 
ha mindjárt nem pietisticus szempontból is — 
nem tagadja: ezért túlzó purismusnakmondom ez 
állítást, — mert ez nem egyéb, mint kerek-szeg-
letesen kimondani, hogy: tiszta-szívü ember nincs 
és igy nincs ember, ki Istent meglássa, — 'sak-
kor minek is róla beszélgetni? — És ekkor bor-
zasztó szigorú szerzőnek ama fenyegetése, 
mellyel tanítását berekeszti: „Tartsd meg e' nagy 
leczkét: „A ' kinek szíve bűntől nem tiszta, 
egyéb része, mint örök kárhozat tüze, nem lehet 
soha!" — Igy nincs irgalom, de másfelöl nincs 
küzdés , nincs harcz, 's erényes ember öntudat-
lanul az, ki sz. szerint gonoszt nem is tud gondolni. 
Gondolkodott-e sz. valaha az antagonismnsról, 
melly van Isten, ördög, erény és bűn közölt? 's 
tud ja -e , hogy a' földi ember e' kettő közé esett, 
's e' kettő között öszvérkedik, mint az unió a' 
két protestáns egyház között? — Hallom jó előre, 
mint mond engem a' tudós sz. Zoroaster tanítvá-
nyának ! 

46) Jer. 15. 2. — Katona-ujoncz-állitáskor. 
Itt sz. elemében van, — minden szava gyújt, 

— harczra, honvédelemre lelkesít, szebb, 
magasztosabb bármellyik toborzónál, — buzdí-
tóbb a'tábori zenénél. Az egész szónoklat ollyan, 
mint a* tárogatónak rendítve-bús hangja, vagy a' 
marseillei induló. — Ellene bírálónak semmi ki-
fogása. — 

50. Jób. 17. 10 — 12. Az én reménységem 
napjai elmulának, gondolatim kigyomláltatának 
' sa ' t . A' reménység, tanuió-ifju hamvai fölött. 
— Egy kis költészet vagy vegytani járatlanság, 
hamu-katlanná tenni divatos koporsóinkat. A' 
munkának két része van: 1-ső A' reménység 
fölött közönségesen, 2-ik Különösen, az ifjúság 
reményei fölött ábrándozik. Sz. itt is — a1 meny-
nyiben a ' remény a' képzelödésnek színes és bo-

rús hullámain tündérkedik — elemében van, 's 
épen ennélfogva túl-esik a' mult és jelen positiv 
határain. A' reménységnek, mint a' képzeletnek, 
tartalma, minden és semmi, — hazája a' jövő, 
mellynek színes fellegein ott lebeg a' vágyódások 
aranyhegye, ott az önámítások utópiája. Az egész 
szép munka illyenremény-szinü. Az első rész 
nem egyéb a' remény mindennapos mulató-he-
lyeinek ünnepélyes kivilágításánál annyiféle szí-
nezetű lámpával, hogy az olvasó vagy hallgató 
szeme kaprádzik bele. A' tartalmas bevezetés 
után nagyon üres, — a' sok mindennapos gondo-
lat ürög-forog benne. A' második rész sokkal 
szebb és tartalmasabb, —az ifjúságból kelő nagy 
reményeknek gyöngéd-komoly leírása, vastag 
szinezés nélkül. Az alkalmazás meglepő-komoly, 
— bár rövid, de ritka-szépségü. 

Bírálónak sok mondani-valója lett volna még 
e' jeles munkák egyes részei fölött; de en detail 
nem lehet bírálnia. 

Lássuk Baksay Dániel irmodorát. — Nála az 
irmodor főbb szerepet játszik, mint bármellyik 
egyházi szónokunknál. Ennek alá van rendelve, 
kis hiján, minden. Stilistikája egy hatalmas ken-
dőző , vagy még magyarosabban — pirosító, 
melly a' leghalványabb gondolatra sok helyen 
álvirágokat fest. Uralkodó elem előadásában a' 
költészeti virágosság, — még pedig sok helyen 
annyira túlterhelve, mint ama paraszt sihedernek 
vasárnapi kalapja, mellyene gy egész virág-ágyat 
emel be a' templomba; hasonló ama faj teljes 
szegfűkhöz , mellyeknek kelyhét a1 szirmok fél-
oldalra kirepesztik 's abból nyuladoznak ki b o r -
zasán. Illyen túlterhelt szép helyek egymást érik 
mindegyik oldalon. Néhányat én is megemlítek. 
Illyen a' 67. lapon: ,,E' gondolatok mindig fen-
tebb meg fentebb emelő lépcsözetein sarjat 
vert ember - kebelben egy mondhatlanul édes 
igazság csirája, — lelkén felhajnallott egy iste-
nítő hitnek derengő világa, 's nyájasan köszön-
tötte meg ölet egy szebb világ reményének el-
méje elborongott ködéin mosolyogva felgyúlt 
csillaga". — Mennyi pityke hat rövid sorban! — 
A'68 . lap egész második bekezdése. 70. I. „ V e -
led akkor tetteidnek vipera-ajku emléke, egy 
egész pokol, ébred föl" — Ismét: „Ha égő szí-
vemről leszakad egy rózsa-láncza a1 szeretetnek, 
's valamelly karjaimból-kihervadt kedvesem 
jégteste fölött megtört kebellel zokogva sirok" 
— 272. 1. ,,Félelmek háborgása rázza össze a* 
bűnösnek kínok verítékeiben fürdő tetemeit" — 
— „Csapongva hordoz a'játszi szél üvöltő szár -
nyain" — Contradictio in adiecto — 'sa't. 

Illyen hyperbolákkalrakvák B. munkái, mely-
lyek csodálatosan zúgnak, mint az elrántott bú-
gatyúk, — alig ér vélök a' képzelet; fellerigös 
szárny-csattogással vonulnak el az alant álló 
figyelem fölött, hallja őket az ember, mint a' szél 
zúgását; de honnan jöttek, hová mennek, m e g -



mondani nem ludja. — Nagyot tarkítnak sz. 
munkáin a* négy, öt, hat-emeletes körmondatok, 
mellyeken kétszer, háromszor elpattan a ' legfe-
szültebb figyelem fonala. Hlyen — hogy többet 
ne említsek — a' 274. lapon találtató óriás-
nagyságu periódus, mellynek csak protasisa húsz 
sor: „Ha zordon arczczal beköszönt a' pusztító 
tél" 'sa't. Meg kell említnem még sz. igen ked-
ves hibáját, mit elkövet, a' hol csak szerit teheti. 
Ez az: mikor a' legközönségesebb fogalmat ke-
resett circumscriptiókkal dagasztja fel, mint sör-
élesztővel, — és pleonasticus littylottyal önti 
nyakon, — mint például, a' 64.1.: „Lett légyen 
bár ajtókról ajtókra koldult alamizsnán tengődött 
szegény, vagy ládákra halmozottan penészedő 
kincsek ura , — vadon pusztában sírva bolyongó 
számkivetett, vagy birodalmak magas trónról 
életet és halált lemennydörgö parancsolója, — 
porban játszó könnyértelmü gyermek, vagy har-
czok rendítheilen bajnoka, — zsenge korának 
szép kikeletén virágzó ifjú, vagy aggott vállain 
nagy-számu évek görbesztö terhének emelője, — 
szenvedések kesergő leánya, vagy irigylendő 
szerencsének örvendő fija,—tévelygés körülte bo-
rongó ködeiben tapogatódzó tudatlan, vagy az örök 
igazság titkainak beavatotla" — 'sa't. — Ezek 
már a' vadonnal medve-fiúk, mellyeket elébb 
ugy kell kinyalni, hogy igaz alakúkban megte-
remjenek. Mennyi hab, mennyi dagály! 'S a 'gon-
dolatok ? — Apparent rari nantes in gurgite 
vasto. — 

Azonban, üdvez légy Dávid zsoltárinak sze-
rencsés fordítója ! Üdvez légy Molnár Albert 
méltó késő unokája I Idvez légy keleti lantoddal 
és Molnárunk fejéről levett tisztes repkény-koszo-
rúddal! Jobb, szebb vagy te a'tisztes öreg német 
Cramernél! Olvasva zsoltáridat, megtelik az em-
ber szíve, mintegy kövérséggel! 

X) Ismét Dr.-ral találkozunk. 
Dr. Szókács József pesti evang. magyar 

papnak két munkája olvasható a' gyűjteményben, 
10. 14. sz. alatt. Az egyik húsvéti, a1 másik 
pünkösti elmélkedés. 

10) Mát. 23. 1. 15 Húsvéli öröm, húsvéti 
panasz, a' szerint, a'mint az első húsvét némely-
Jyekben örömei gerjesztett , némellyeknek bút 
hozott. A' Krisztus üres koporsójától távozó nők, 
és a' tanítványok húsvéti öröme, néhány szines, 
eleven vonásban meglehetősen van találva: bár-
ha ama hajdani egyszerű kifejezhetlen húsvéti 
öröm már itt ollyanokat vall, sz. szája és előadása 
után, mellyek közöl igen kevés fordulhatolt 
meg amaz egyszerű nők és férfiak fejében. Azt 
mondja sz. többek között: „Mindnyájan azért 
örvendenek, hogy azon vallás, mellyet Jézus 
hozott alá a1 mennyből a' földre, valósággá lett 
feltámadása állal, 's ezen vallással az emberiség 
boldogításának alapköve tétetett le" — Ez a* 
messzi századok homálya alól későbben felcsil-

lámlott remény bizony nem ragyogott még az első 
húsvét örömén! Még ekkor ki sem adá Jézus 
ama minden népek-felőli nagy parancsát. — Csak 
mondjuk ki, hogy: Bizony még akkor illyen szép 
húsvéti tojásokat nem festettek. 

'S ha most kérdeznök: Miben áll a ' mi h ú s -
véti örömünk ? Válaszom ez lesz: Hogy abban is 
ugyan, a' mit sz. olly tömötten és csomósán e l -
mond feleletében: de ezek olly mélyen fekszenek 
eldugva a' húsvéti örömök nagy halmaza alatt, 
hogy alig foghatjuk meg, mint akadhatott épen 
ezekre sz., mikor neki olly könnyű lett volna te r -
mészetesebb és közelebb húsvéti örömöket találni! 
Biráló legalább soha ki nem hagyná a' húsvéti 
örömök sorából ama legszebbet és legtermésze-
tesebbet, mellyet a' sírjából feltámadó termé-
szet látása húsvétivá szentel. — Nem mindig jó 
és cselszerü általános eszmékből szabni bő k a -
bátot a' tárgyakra, mint itt sz. cselekszi; mert ez 
ollyan-forma találmány, mint a' divatba-jött, ké -
nyelmes Schlafrockok. Ruhát kiméi velők az em-
ber, mint gondolatot a' bő átalánossággal: — 
de az igazság — mint Schlafrockban az ember 
— tetötöl-fogva talpig egy zsákba van burkolva. 

A' második részben elmondott húsvéti panasz 
benyúlik a' keresztyénség legmérgesebb sebei-
hez ; lefejti az ügyesen rájok borított tapaszt, és 
kimutatja a' sérüléseket, mellyekre nincs bal-
zam Gileádban, nincs orvos Izraelben, — mely-
lyekre orvos ugyanazon tapaszt nyomkodja 
vissza, mellyet róluk feltépett volt. Hinni, 's 
épen azért hinni, mert a' hit az okok megszűn-
tével lesz mulhatlanná, — az okot megölni, 's ezt, 
mint valami cadavert, a' hit tövéhez ásni, hogy 
azt megokosítsa vagy megtermékenyítse : az 
egy kétes procedúra, — egy iszonyú m á -
kony, melly az életerők leütésével galvánizál fel 
egyáléletet. A' keresztyénység sebei fel vannak 
födözve, — sz. megmondja, hol a'bibe, hol a' baj , 
— és tiszteletünket nem tagadhatjuk meg a' derék 
orvostól, még akkor sem, mikor a' prognostika 
után meg kell vallanunk, hogy itt egyedül Isten 
lehet orvos. — A' munka egy hatalmas mixtúra, 
mellyben maga a' méreg van gyógyszerré dikt-
álva, — Sámson agyonveri arszlánja—teli méz-
zel. Az eszméket, mellyek a' szellem-világban 
magasan szállongnak, annyira összesürítni, hogy 
azok mintegy testté legyenek, vagy más szóval, 
históriából csinálni gerinczet a' valiásnak, — a' 
vallásnak, mondom, melly épen ezen procedúra 
által esik alá a1 tapasztalati okosság törvényei-
nek — : itt épen ugy jár a' vallás az okossággal, 
mint a* mesében említett ló az emberrel: hátára 
veszi az okosságot a' vallástalanság és keresz-
lyéntelenség ellen , — szökjék bármi magosan, 
le nem szórhatja többé. — Ennek folytatása 

A' 14. sz. alatti pünkösti tanítás. Cselek. 
2. 1 —13. —Mi d1 maradandó, vagy mi a? po -
siliv a' ker. vallásban? Vagy sz. szerint :Mi 



a' ker. vallásban az , mellynek hite nélkül 
megszününk lenni keresztyének ? mi benne a' 
lélek, a typus, a' maradó, mellyröl lemondanunk 
nem lehet, nem szabad, ha magunkat Krisztus 
kővetőinek akarjuk vallani? — Itt először is 
annyi synonimont horda rakásra sz., hogy köny-
nyen ellen-mondásra akadhatni közöttük, — ugy 
hogy e' kérdés-feltevéssel: Mi a' lélek a' ker. 
vallásban? a' historisált ker. vallást akarata ellen 
idealizálja. Mi hát a' positiv a* ker. vallásban? 
Sz. azt mondja, hogy e" három: Isten, bűnbocsá-
nat, halhatlanság. És épen ezen állítással van 
legalább az eddigi ker. vallás positivuma halomba 
döntve. A' ker. vallás oeconomiáját nem illyen 
trinitáson alapíták a' reformátorok. Meg van 
határozottan mondva a' ker. vallás positivuma: 
„E' pedig az örök-élet, hogy egyedül téged ismer-
jenek élő igaz Istennek lenni, és a' kit elbocsátál, 
a' Jézus Krisztust. Sz. állítása után, a' bűnbocsá-
nat eszméje alatt volna az egész krisztologia. 
Már igy inkább tenném a' bűnbocsánat helyébe a' 
gondviselést; mert a' Krisztus hivatala és istensé-
ge, a' bűnbocsánat eszmélye alatt, nagyon halvá-
nyon látható, és ez egyben a' Krisztus, a' törté-
neti Krisztus ma és holnap, 'smind örökön-örök-
ké nincs, nem lehet. Olly szoros logika és össze-
függés van a' két protestáns egyház symbolikus 
könyveiben, hogy belölök kilenczeseket hányni 
nem lehet. Successio vádit cum onere, — vagy 
mindenestől el kell őket vállalnunk, vagy semmit 
—Azonban, ha már oda jutottunk, hogy alkudoz-
nunk kell: meg kell vallani, hogy sz. nagyon eszé-
lyesen alkuszik. 

Székács József irmodora, mint egyházi szó-
noké, igen csinos, szabatos, többnyire erőteljes : 
hiányzik azonban benne a' régibb magyar egy-
házi styl studiuma *) , melly nélkül lehet ugyan 
igen szépen irni magyarul, — lehet erőteljes az 
előadás, mint Székácsé többnyire : de eredeti ma-
gyar szamatja nem lesz meg, — épen ugy, mint 
nincs meg a' legjobb magyar pezsgőnek eredeti 
franczia szamatja. — A' régibb magyar egyházi 
styl, szerintem, nem az, minek sokan tartják lenni, 
— nem régi czikornyás szók és kösöntyüs kité-
telek használata, — nem a' sok immáron és te-
hátlan fót: hanem inkább a' szók magyaros el-
rakásában, 's kivált a' verbum regensnek talpon 
vagy helyén-állásában nyilatkozó. Nem tehetni 
keleties nyelvünkön nagyobb eröszakot, mint az 
annyira és annyiszor használt latinismussal, vagy 
germanismussal. E ' soloecismusok néha nem-ma-
gyarosan megszületnek, néha ismét tájdivatosan, 
pl. sopronyiasan, ügetnek, — melly ügetésektöl 
maga Kiss János irmodora sem egészen tiszta. 

Sz. irmodorában sok költészi elem van; 
de nem amaz epithetonokban bujálkodó költészet, 
mint sok fiatalabb egyházi szónokainké, — kik-
nek irmodora hason!ít a' repezevirágzáshoz, 
mellyek tetőtől talpig virággal borítottak, szárle-
vél hiján : hanem amaz egészségesebb költészet, 
melly gondolatot, eszmét illuminál az eleven kép-
zelödés görög-tüzénél. Néha azonban fuga vacui 
szerepét vitet sz. a 'költészettel, mint például, 
pünkösti tanítása legelején, hol a' hat sorból álló 
nyalka bekezdés nem egyéb ama régi-nyomatu 
könyvek kezdő nagy goth betűinél, mellyek ren-
desen egy nagy színes virágbokrétából kandítnak 
ki. — Legkevesbbé találta meg biráló sz. irmodo-
rában és előadásában ama fanatikus vörös fonalat, 
mit egy nem rég megjelent üres röpirat nagy 
igazságtalanul ráfogott. B. M. 

* ) A ' régiek között P á z m á n után leg inkább ajánlhatók 
e ' v é g r e M e l i u s , D e r e c s k e i , — az erdélyiek közöl 
V e r e s t ó i predikátziói . A' régi magyar egyházi s z ó -
noklat képviselőiről , meglehet , hosszas bírálatom végén 
körülményesebben. B . — M. — 

S z e n 
lu ther 

t - I a ii t; 
tliadaléneke* 

I. 
Erös vár a' mi Istenünk, 
Jó fegyver és menedék , 
A' bajban seg í tő nekünk, 
Melly most ránk nehezedék. 

A' régi el lenfél 
Komoly harezra k é l , 
Kény 's csábok ezere 
Az ö mord h a d s z e r e ^ — 

E' földön nincsen mása. 

Erőnkkel mi nem győzhetünk, 
— Az hamar ellankadott, — 
De vív ám a' hős érettünk, 
Kit maga az Úr ado't. 

Kérdezed , hogy ki a z ? 
Jézus Krisztus az , 
A"1 s e r e g v e z é r , 
'S vele más föl nem ér, — 

Övé lesz a' harezmezö. 

'S volna bár a' világ tele , 
Nye ln i -kész ö r d ö g ö k k e l : 
Még is nem törődünk v e l e , 
Nekünk bizton nyernünk k e l l ; 

Á m a" világ* ura 
Gyúljon boszura , 
Nekünk mit sem tehet, — 
Már e l i té l te te t t , — 

E g y szócska elejti öt. 

És e' szó miattok megál l , 
*S hálájok is odavesz; 
Mert l e l k e - *s adományival, 
Ő velünk a' síkon lesz. 

'S ha viszik é l tünket , 
N ő n k - , gyermekünket , — 
Hagyján, menjenek! — 
Semmit nem nyertenek , — 

A' menny, — a z nekünk marad. 

G e d u l y L a j o s . 



II. 

Erős vár nekünk az Isten , 
Jó védünk és fegyverüuk , 
Ö megsegít Ínségünkben, 
Mellyben mostan szenvedünk. 

Régi ellenüok 
Harczot kezd velünk ; 
Sok cselj nagy erő 
Harczszere, 's rettentő ; 

A' földön több nincs illyen. 

Önerőnkkel mitsem érünk, 
Elveszhetnénk egyszerre : 
De az igaz hős küzd értünk, 
Az Istennek felkente. 

Kérdezed, ki a z ? 
Jézus Krisztus az , 
Úr az e g e k e n , 
Kivüle nincs Isten; 

Azért neki győzni kell. 

Legyen bár e' Yilág tele 
Elnyelni kész ö r d ö g g e l , 
Olly igen nem félünk tőle, — 
Végre még is győznünk kell. 

E' világ u r a , 
Dühhel áll s ikra , 
De mitsem tehet; 
Mert e l i té l tete l t ; 

E g y szócska megdöntheti. 

Hagyják hát állni igénket , 
'S hálát se reményljenek; 
0 pártolja terveinket 
Kegyével szent lelkének. 

Elveszik testünk", 
Nőnk', hirünk', kincsünk', 
Gyermekünk? — Hagyjuk! 
Még sincs semmi hasznuk ; 

Mert a1 menny mienk marad, 
H. J. 

Kemenes alatt. 

III. 

Isten! te vagy erős várunk, 
Vagy oltalmul 's fegyverül; 
Csak általad szabadulunk 
A1 ránk súlyúit szükségbül. 

Konok ellenünk 
Rútul bán velünk, 
Nagy erő 's sok csel, 
Mit ellenünk e m e l : 

Földön nincs semmi i l lyen. 

Csak minerőnk mitsem tehet, 
Mert könnyen elveszhetünk 1 
De hisz'' harczol ügyünk mellett 
Isten-küldte emberünk. 

Kérdezed, ki e ' ? 
Jézus a' n e v e , — 
Ö úr, Zebaoth 
Isten, 's e g y főva lő ; 

Övé lesz a" győze lem. 

'S ha a' vi lág ördögökke l , 
Kik minket elnyelnének, 
Volna tele, — nem rettent el 
Minket, n e m ; — ök nem győznek. 

A* világ ura 
Bármi mogorva 
Ránk, — mit tehetne? 
Hisz el van Ítélve; 

Egy szócska elejtheti. 

Ök az igét hagyják abba, 
Hála nekik nincs érte : 
Mi mellettünk éli a' hála 
Szelleme 's segítsége. 

Á n öljenek meg 
'S kedveseinket 
V i g y é k : — engedjük; 
Azért nyereségük 

Nem lesz : — m e n n y o r s z á g mienk. 

K. G. 

IV. 

E i ö j vár a1 mi Istenünk, 
Jó támadó 's védfegyver, 
ínségben megsegít bennünk', 
Mellynek súlya mostan ver. 

Régi rosz ellenünk 
Bőszül ellenünk 
Nagy erö, — sok csel, 
Mellyekkel készül f e l ; 

Földön nincs neki mása. 

Mitsem érünk minerőnkkel , 
Azonnal elveszhetünk: 
Állunk igaz emberünkkel. 
Kit Isten adott nekünk. 

Ha kérded: ki az ? 
Jézus Krisztus a z , 
Zebaoth Isten , 
Több Isten nincsen. 

Övé lesz a' csatatér. 

Bár világ ördöggel tele 
Volna, 's nyelni készülne: 
Sokat nem törődnénk vele, 
Mert czélunk sikerülne. 

Világnak ura 
Kél bár boszura, 
Nem sokat tehet, 
Elitéltetett, — 

Egy szócska ledöntheti. 

Igét nyugton hagyniok kell, 
'S ezért hálát nem nyernek, 
Vele van feltételünkkel 
Kegye az Úr lelkének. 

Testünk', javunk', tisztünk', 
V igyék nőnk', gyermekünk', 
Ám hadd múljanak! 
Ránk mit sem hatnak: 

Mennyország marad nekünk. 

Oláh János . 



Rendíthetlen vár Istenünk , 
Legjobb fegyver 's védő kar, 
Nem árthat semmi vész nekünk, 
Mert az ö paizsa takar. 

A ' bűn királya 
Vesztünk1 forralja, 
Fegyverzetül hord 
Ezer cselt és nyomort, 

Nem fog ki rajta e1 föld. 

Erőnk, hatalmunk mitsem ér, 
Egy pillanat — 's elvesztünk, 
De jött az égből e g y vezér , 
Ki g y ő z v e küzd érettünk, 

'S kérded , hogy ki ö ? 
Az Üdvezitő. 
Zebaoth istenünk. 
Más Istent nem hiszünk, 

A" győze lem vele jár. — 

Legyen bár az egész v i lág 
Ördög 's törjön el lenünk: 
Mienk lesz a1 borostyán-ág , 
Nincsen mitől rettegnünk. 

A1 bűn fejdelme 
El van Ítélve, 
Dúljon-fúljon bár, 
Reánk üdv, áldás vár, — 

Lesújtja öt e g y ige . 

'S ez i g é h e z ne nyúlj, p o k o l ! 
Nem lesz benne köszönet; 
Ügyünk mellett Isten harczol 
'S szellemhatalma vezet. 

Veszszen az élet, 
Család, b e c s ü l e t , 
'S minden földiség — 
Még nem nagy vesz teség , — 

Mienk az é g örökké. 
T o m k a K á l m á n . 

V e g y e s k ö z l e m é n y e k : 
Egy-két észrevétel Kollár János 

ú r önvéde lmére . Kollár János pesti tót-ajku 
lelkész urnák ügyében, az Egyházi és Iskolai Lap 
42. számában felszólaló „Dikajosz"-nak ifj. Mag-
lódi a' 46 ik szám alatt eleget-tevén, gondolható, 
miképen hathattak pesti tiszttársaira a'beszédeiből 
vett mutatványok eme sorai: „Ezen mi három-
nemzetü egyházunkban három-nyelvü lelkész 
van, kik az egyházi akolt nagyobbítani akarván, 
nemzetünk embereit ígéretekkel magukhoz csá-
bít ják, házaik gyakori látogatásaikkal, az utczai 
találkozásoknáli szép és édes szavaikkal, kölcsö-
nözvén nekik pénzt, 's a' t ." 

Kíváncsi valék, miképen gázol ki e' mocsárból 
Kollár János ú r ; 's ime a' 48. számmal szemünk 
elébe áll, csakhogy , fájdalom ! a ' gázolásnak 
minden jeleivel. 

Azt állítja t. i., hogy a' 111-ik lapon olvasható 
vizker. 3-dik vasárnapi beszéde már 1824-dik 
évben, 's,,következőleg olly időben tartatott, mi-

dőn mostani tisztitársai hivatalban 's Pesten még 
nem is voltak, 's így ezen beszéd reájok semmi-
kép sem vonatkozhatik." Erre csak annyit! Ha 
igazán 1824. évben született e' beszéde: m e g -
foghatatlan, miképen mondhatta Kollár úr azt: 
„Ezen mi három-nemzetü egyházunkban három-
nyelvü lelkész van 's tb." Hiszen akkor magyar 
gyülekezet külön lelkészszel nem is volt, ' smeg-
foghatlan, hogyan beszélhet többesben, holott 
akkor csak egy lelkész volt az egyházban kívüle. 
— Azonban tegyük, hogy 1824-ben mondatolt 
a* beszéd 's ekkor kérdezzük K.urat: nem a' leg-
galádabb vétket követé-e e l , midőn boldogult 
Kalchbrenner ura t , egykori tisztitársát, kinek 
emlékezete tiszteletben áll az egyház előtt, s í r já-
ban illeté illy súlyos váddal, melly ellen védő-
szavat emelnie a' holtnak nem lehet? 

Azért akármint forgatjuk itt az ügyet, Kollár 
János úr csakugyan sárban marad, már vagy mint 
holt, vagy mint élő tisztitársainak rágalmazója. 
A' mi beszédeinek egyéb, a'mondottaknál sokkal 
nyomosabb részét, azoknak keresztyén 's nemzet-
ellenes irányát illeti, segítségül híja ugyan a' hí-
res Reinhardot, Bretschneidert, Ammont 's egye -
beket, *s ezekre támaszkodva lábát ki akarja húzni 
a' mocsárból. De épen modorában nem ismerhe-
tik el öt tanítványuknak. 'S ha mindjárt elfogad-
nák is öt, van nekünk ezeknél felebbvaló urunk 
és magasabb példáink! — Bátran kérdjük Kollár 
János urat: illy evangyéliom hirdetésére küldé-e 
ki az Űr tanítványit, 's így ébreszték-e ők a' ne-
mes és emberileg keresztyén érzéseket (Efes. 2 , 
14.) a'külön-nemzetségü emberek és hívek közt? 
— Hiszi-e igazán Kollár úr, hogy Pesten így épít-
hető az Isten országa! — Siralmas énekeit meg-
foghalnók, ha néhány hívei a' Krisztus evangyé-
liomát tagadták volna meg; de így majdnem 
tragi-komikussá lön, midőn nyilakat szórván, a* 
nemzetiségre czélzó egyik énekének azzal s za -
kasztja végét : „És ismét kérdezzétek őket: mik? 
és mi nevök ? és meghalljátok, hogy az egyik 
neve sky, másiké its, harmadik ek, negyedik pe -
dig ikbe végződik. — Híven, krisztusi szellem-
nélküli szentnek mondott fecsegéssel nem azok 
közé állunk-e, kikről az apostol Füip. 1 , 1 5 , azt 
mondja: némellyek pedig irigység és versengés 
által prédikálják a' Krisztust! 

Végre pedig kérdjük K. urat, hogyan egyez-
tetheti meg, polgári, emberi, keresztyén papi á l-
lásával az t , hogy midőn a' szerencsétlen nyelv-
zavarokat lecsillapítni törekszik egyházunk és 
nemzetünk, ö még mindig olajat önt a' tűzbe? Nem 
épen töle várná-e meg joggal egyház és kormány, 
hogy a' magyar nyelv ügyében hozott törvény 
iránt, már mivel törvény, engedelmességre buz-
dítsa híveit a' helyeit, hogy illy themákat fe j te-
gessen? Hogyan viselje magát a" keresztyén, ha 
igazságtalan iránta a' törvényhozás ? Nem annyira 
boszúság, mint erkölcsi fájdalom tölti el a1 p ro-



testans egyház minden hü barátját, midőn látnia 
kell, hogy K. úr befolyását nem a'kedélyek csil-
lapítására, hanem felizgatására fordítja. Mert ha 
legszelídebben óhajtanánk is Ítélni beszédei felett, 
és gyarlóságát a' szeretet leplével befedezni, az 
izgatás váda alól felmentenünk lehetlen volna őt. 

aztán illy előzmények után, szabad lesz-e K. 
urnák akár panaszkodnia, akár csudálkoznia, ha 
a' hazai nyelv barátai szenvedélyesebben nyilat-
koznak, a' törvényhozó-test pedig és a' kákán is 
csomót keresők egyházunkat védni vonakodnak, 
mellynek illy tekintélyes féríia, mint K. úr, nyakra-
főre ellenébe úszik azon folyamnak, mellynek 
irányát nemzetünk és tYunk szabta ki. - - Szóval, 
mi ezen beszédek ellen protestálunk, mint Krisz-
tus hívei, minthogy bennök nem leljük Urunk 
szellemét; protestálunk, mint a' magyarhoni pro-
testáns egyház tagjai, kik azokban egyházunk 
meggyőződését kifejezve nem mindenütt találjuk; 
protestálunk, mint a' Magyarhaza polgárai, kik a* 
fenálló törvények iránt tisztelettel viseltetünk. Jól 
megértsen minket K. úr , ezen protestatiók nem 
minden beszédeit, nem egyes beszédeinek minden 
helyeit illetik, mellyeknek becsét 's K. úr elismert 
szónoki tehetségeit mi kétségbe vonni nem akar-

juk;nem is mint vádolók protestálunk, kik őt pörbe 
idézni akár tanácsosnak, akár szükségesnek tarta-
nék: hanem protestálunk beszédeinek azon részei 
ellen, mellyek közelebbről vagy távolabbról barát 
vagy ellen által ugy magyarázhatók, mint megtá-
madásai a* nemzet és egyház leghőbb óhajtásai-
nak; protestálunk végre nem haragból, hanem 
szívbeli fájdalomból, nem hogy K. urnák ártsunk, 
hanem, hogy egyházunkat 's kivált annak papjait 
protestatiónk által megóvjuk azon gyanútól, mint-
ha azok K. úr elveiben osztakoznának. Legvégre 
őszinte bizalommal kérjük K. urat, fogjon velünk 
kezet 's igyekezzék a' nyelvzavarokat velünk 
inkább csillapítani, 's ne hozzon soha többé azon 
kellemetlen helyzetbe, hogy kik Krisztus szelle-
mébeni működéseit örömmel hirdetnök, ellenkező 
tettei felett feljajdulni kénytelenek legyünk. 

" 1. Ján. 3, 24. 25. 
S z í v e s feö *»JB«íIlCÍ. Az ev végével v é g e - s z a -

kadván szerkesztői hivatalomnak, mel l jet jovö évre t. cz 
S z é k á c s J ó z s e f úr, mint tarsam, veen 1 által . 'köte lessé -
gemnek ismerem szives hálámat nyilvánítani mindazok iránt, 
kik ez év folytán akár érdekes dolgozatokkal^ akár jó taná-
csaikkal segélék szerkesztőt; vagy e' Lapok megrendelése 's 

j ismertetése által eszközlék ezen, bár sok tekintetben hiányos, 
1 egyh. 's isk. organumnak működhetését. T ö r ö k . 

Tartalom és tárgymutató a' Prot. E. és Isk. Lap 1845. évi folyamához. 
Értekezések: 

a) Egyház 's lelkészet körében. 
Lap. 

Ágostai lelkészek elkülönzött 
gyónása "s úrvacsorázása. R. 

Az apostolok utódai, 's anyaszent-
egyház tekintélye prot szem-
pontból tekintve. P á p a t á j i 
J á n . 

Az egyházi jelenkor történeti phi-
losophiája. J a k a b fa 1 v a y F. 

Az öntökéletesítés lényeges kö -
telessége mindenkinek, de az 
kiváltképen a' papnak. S 7 o -
b ó S 

Boczkó Károly tisztfoglaló be -
széde 

Character. Va n d r á k A. . 
Egyesüljünk ! T ö r ö k P. . . 
Egyházunk van-e nekünk pro-

testánsoknak? K u n B . . 
Egyház , állományhozi viszony-

ban , okosság jogtani pontból 
szemlélve. V i l á g v á r i . 2 1 , 
4 9 , 9 7 , 1 2 1 , 1 4 5 , 1 9 3 , 2 1 7 , 
2 4 0 , 2 6 5 , 2 8 9 , 3 1 3 . 

Életképek a' helv.hitv. tiszántúli 
kerületből. 1 7 6 . 2 0 5 , 2 2 0 , 
2 5 4 , 2 6 7 , 2 9 4 , 5 5 3 , 6 0 1 . 

Éneklésünk, ugy a'mint van D o -
b o s . . . . . . . . 

Esperességi hivatalnok lehet-e 
iskola-tanító? Nógrádból. 

Gyámintézet "s alapszabályai 

Lap 

9 9 6 

1 0 0 9 

9 1 3 

1 1 5 3 

8 6 9 
4 3 3 

2 7 

6 3 1 

126 

1 0 1 5 
7 8 

Gyámintézet 's puseysmus tárgyá-
ban, bánáti szózat. A m b r ó -
s y M 

Gyámint. ügyében G e d u I y L. 
Házassági válóper törvényszéke. 

S z e n t m i k l ó s i . 
Házasság megkötéséhen liturgiái 

— j e g y z e t e k . Z. Y 
Házassági engedményért fo lya -

modóknak utasítás. 
Házasulókat hol és mikor kell e s -

ketni? F ö r d ő s L. . . . 
Hitetlenség és babonás hit. J a n -

c s o v i c s I 
Hit, mi a z ? B l o c h M. . . . 
Képviselet. M e z e i P. . . 
Képviselet, t isztújí 'ás, szabad-

választásra nézve legújabb j a -
vaslatok. C s i k P. . . . 

Képviseleti rendszer a' d . - tú l i 
helv. hitv. egyházmegyei g y u -
lésökön. N é m e t h J. . 4 1 8 , 4 5 1 

Képviselet ügyében Dunántúl 
P a p i 7 9 3 , 8 1 8 

Lelkész és egyház szavazata közti 
arány. F á b i á n I. . 

Luther, a'német pór és török h a -
dak. J. A 

Luther a* wormsi országgyűlésen. 
T ó t h M 

Népképviselet, tisztújítás, szabad-
választás. S z a b ó i . . 

Népképviselet, tisztújítás, szabad-
választás, nyilvánosság. K r i s -
t o f f y S 

7 5 1 
3 4 4 

1 0 4 

8 3 

3 5 6 

1206 

6 4 9 
3 6 1 
5 5 8 

5 3 3 

1162 

3 3 7 

6 8 9 

5 2 

8 6 5 

Lap 
Öltözet, papi H o r v á t h I . . . 1 0 9 
Pap és néplolség egyházi d o l g o k -

ban. K o v ó c s J 8 4 1 
Pap és p o l g á r , vallás és státus. 

V e r e s Gy 9 3 5 
Papi conferenliák. X. 4 1 6 
Patronatus a1 prot. egyházban, 

figyelemmel magyar prot. e g y -
házunkra. F e l f ö l d i . . . 7 7 7 

Prot. Egyh. *s Isk. Lap. S á r k ö -
z y , K o v á c s , r . . 9 , 1 3 , 1 2 2 5 

Prot. egyházi utasítást illető t ö -
redékes nézetek. N é m e t h J. 4 6 5 

Protestáns könyörgési ünnep . 4 8 6 
Pünkösli uíóhangok. G e d u l y B. 7 4 5 
Reform kérdesek. S z a b ó S. . 7 8 1 
Separatismus. K i s s S. . . . 7 2 6 
Status-vallás. J a k a b f a l v a i F. 7 3 
Szentekre - esketés. W i m m e r 

Ág 4 0 9 
Successiotárgyábani szózat. H u -

n y a d i Z 4 8 1 
Tájékozások a' porosz ev. e g y -

házban 's mennyire lehet a' ma-
gyarhoniban. D o b o s . . . 1 

Tájékozások Erdélyből. F á b i á n . 4 5 7 
Unio. N a g y J 1 1 2 9 
Unió ügyében pár szó. D a ru . . 2 4 4 
Útravalócskák prof. egyházi g y ü -

lesekre menendőknek. M u n -
d a n u s 3 6 5 

Ünnepek, fogadoitak. F i g y e l -
m e z ő 9 4 3 

Vájjon az emberi ész e lhomályo-



sodik , vagy megvi lágosul -e Lap 
Isten igéjében való hit által. 
K. W 9 6 1 , 9 8 5 

A' vallás a' neve lés iránytűje. 
K ú n B 1 0 5 7 , 1 0 8 1 

V a l l á s - e g y s é g s z ü k s é g e s - e az ál-
lományban ? K u n B. . . . 6 9 7 

Végrehajtó hatalom. Ifj. V á r i 
S z a b ó 4 4 8 

Zsinat. Dr. F e r e n c z y J. . . 1 0 1 
Zsinat és kel lékei . F á y A , . 1 9 6 
Zsinati tárgy: 1 0 pont 's ezekre 

a1 békési presbyterium határ-
zata. H a j n a l A. . • . 8 0 1 

Zsinat-temetés . V á l y i P. . . 1 1 0 5 
Zsinatra készen v a g y u n k - e ? S z a -

b ó G 1 1 1 0 
Zsinattartás szüksége , tárgya ns 

ideje körüli néze tek . T ó t h M. 6 7 3 

b) Iskolák, nevelés 1s tanítás 
körében. 

A1 czélszerü iskolai kéz ikönyvek 
szükség?, 's mikénti s zerkesz -
tése 6 8 1 

A" fe lső- lövői iskoláról , adatok. 
W i m m e r 9 5 2 

A' losonczi alakítandó gymna-
sium ügyében. M a d a r a s s y 
L 3 0 9 

A' pesti ev. gymnasium. Dr. T e i -
c h e n g r á b e r 1 3 2 

A' pesti prot. főiskolai vállalat 
keletkezésének, 's eddigi t ör -
ténetének rövid vázlata. B a j -
k a i E 7 9 1 , 9 4 6 

Az ev. falusi iskola F e b ö - L ö v ő n . 
W i m m e r 2 2 7 

A z iskolai szünnapok. H o m o -
l a y E 6 8 3 

Bécsi ev. tanodák közvizsgálatai . 
K e n é z i L 9 2 8 

Falusi iskolai könyvtárak. M o c s -
k o n y i J 7 1 1 

Három indítvány hitsorsosaink-
hoz és másokhoz. W a r g a J. 9 0 2 

Humanismus és real smusaz i sko-
lákban. B 6 2 

Iskola-függés. Z 7 8 6 
Iskolai inspectorarchia. S a j ó -

v o l g y i 7 8 0 
Iskolai törvény-javaslat . . . 1 2 0 1 
Luther levele iskolák felállítása 

ügyében. W a l e n t i n y i J. 3 5 
Mármaros-Szigeten közvizsgálat. 8 7 9 
Népiskolai rendszer a' t iszamel-

léki e.h.kerületben és valami 
a' praeparandiáról. . . • 6 2 9 

Nép iskolatanító-egylet F . - Z e m -
plénben. D ú l B 1 1 7 8 

Örömünnepe a' sz . -udvarhelyi ref. 
főtanodénak. B a c o n i . . . 9 2 4 

Pestalozzi . Dr. T e i c h e n g r á -
b e r L 5 2 1 

Ref . főiskolai do lgok . S z i l á g y i 
S 5 5 0 

Tanítási rendszer a' csurgói ref. 
gymnasiumban. M e z e i P. . 1 1 1 

Tiszti utasítás elemei ev. iskola- Lsp 
látogatóinak a' kemenesali e . -
h. -v idékben 6 5 9 

IPolemia 9 vitalmá-
nyok, czáfolatoh, vé-

delem. 
Apológia. Dr. F e r e n c z i J. 5 9 4 , 6 1 6 
Commentár a' békési egyházme-

g y e gyűléséhez . D e I h i . . 1 0 1 9 
Duplica a' papelnökség tárgyá -

ban. V a I e n t i n y i D. . . 4 6 8 
Egy szó a' veszély előtt. V á r i -

S z a b ó 3 5 2 
Ellenőr-választás. M é z f a l v i . . 1 1 1 5 
Észrevételek Németh János k é p -

viseleti nézete ire . N a g y 
J á n 8 9 7 , 9 1 8 

Észrevételek a' dunántúli evang. 
egyh k. nyugintézetenek ujabb 
szabályozási tervére. Többen. 1 1 1 1 

Holdmezö-vásárhelyi indítvány. 
D a r u , H o r v á t h , J e -
s z e n s z k y . . . 4 4 4 , 7 2 8 , 8 7 7 

Képviseleti rendszer Dunántúl N. 
' J 4 1 8 , 4 5 1 

Kérelem felelet helyett Karner V. 
H a j n a l Á 8 6 3 

Komjáihi Primae Nonus. T ö r ö k . 3 9 6 
Második és utolsó fölvilágosítás 

ügyemben. H o m o 1 a I. . . 1 1 2 5 
Nyugintézeti alapszabályok felelt, 

Dunántúl. X . . . . . 1 1 8 2 
Pár észrevétel az újra kiadandó 

u. n. tót agenda körül. . . 9 9 2 
PüspÖkszentelés a1 duuántú i helv. 

hitv. e .kerületben. T ö r ö k , 
W i m m e r 2 4 7 , 2 7 6 

Püspökszentelés ü g y e a dunán-
túli egyh.kerületben. S z é k y . 3 8 5 

Replica a1 pape lnökség tárgyá-
ban. O m i k r o n 1 0 8 

Szellemi találkozás Német János-
sal. E g y újító 5 4 1 

Tollharczmezőn másodiftés utolsó 
találkozásom Beöthy Zsigmond 
úrral. T ö r ö k 4 0 7 

Válasz A — y urnák. A1 selmeczi 
lyceum bölcsészei . . . . 7 4 0 

E g y h á z i ' s I s k o l a ! g y ű -
l é s e k . 

Abauji e m. közgyűlés . . . . 5 0 1 
A' békési ev . e .m. . . . 8 7 3 

^ . d u n á n t ú l i e.m k.gy. . . . 1 0 8 0 
A' hegyaljai ág. e.m. . . . 7 0 8 
Alsó-borsodi e.m. gy. 5 1 6 , 5 4 8 , 

5 5 0 , 9 6 6 . 
Alsó-baranyai e.m. k .gy . . . 6 5 5 
A" tiszai ág hitv. e .m. . . . 8 2 4 
A' zempléni e .m. . . 3 2 5 , 1 0 9 3 
Bács-Szerémben tanítói egy le t 

gyűlése , x — y 1 1 9 2 
Bars i e .m. l t g y 7 0 4 
Békési e .m. . . . 5 9 2 
Békés bánáti e.m 5 1 0 
B e l s ő - s o m o g y i e .m. k .gy . 3 2 2 , 9 7 0 
Drégelpalánki e.m 3 7 4 
Dunántúli ref. e.h. k. k . g y . 1 1 7 6 , 1 1 7 0 

Lap 
Erdélyi ref. e.m. k gy. . . . 1 0 2 4 
Fehér komáromi e m. „ . . 8 4 5 
Felső-Szabolcsból . . . 3 2 8 , 6 5 6 
Felső-zempleni népiskola-tanító-

egy le t gyűlése . D úl B. . . 1 1 9 1 
Gömöri e .m 9 6 7 , 1 0 9 4 
Heves é s nagy kunsági e.m. . . 5 0 5 
Ilódmező-vasárhelyi ev . e.h. . 5 8 
Kecskeméti e.m 5 7 4 
Kishonti ev . esp. . . . . . 7 5 7 
Komáromi e.m 5 6 8 
Kishonti elemi iskola - tanítók 

gyűlése 7 7 4 
Máramaros-ugocsai e.m. . . . 3 6 8 
Mezöföldi e m. . . . 4 2 7 , 5 6 4 
Nagybányai e.m 3 7 6 
Nagyhonti ev. e.m . . . . 8 0 7 
Nagyszalontai e.m 4 9 4 
Nógrádi ev . e.m. kisgyűlés. 8 7 , 7 5 6 
Nógrádban pap-conferenlia. T. F . 6 7 9 
Oktatói k . g y . Zai-Ugróczon 7 3 4 , 7 5 8 
Örségi re f . e .m. k .gy . . . . 4 2 3 
Protest. Lap és gyámintézet k ö z -

g y ű l é s . 1 2 2 5 
Soproni á g . e .m. k.gy. . . . 8 9 6 
Szatmári e.m . . . . 5 6 0 , 7 8 3 
Tanítói gyű lés a" sól l i e . m e g y é -

ben 1 0 2 5 
Tatai e .megyében esperes-ügy . 1 1 8 6 
Tiszai e .k . g y . 1 8 4 4 . . . . 3 0 5 

' Tiszáninneni e.k. g y . . . 8 2 9 , 9 9 8 
Tolnai e .m. 5 6 3 
Trencsini esp. m 6 6 6 
Ung fe lső-zempléni e.m. . . . 4 8 0 
Vértesaljai e.m 4 9 8 
Veszprémi ref. e.m. . . 4 9 3 , 5 6 5 
Zemplén-sárosi ev. e .megyéből . 6 7 7 

Irodalom. 
B e l i c z a i Jónás. Ajándék. . 6 6 6 
Czimtelen könyv ismertetése. . 2 3 2 
D i e r n e r Endre. Az evang, ker . 

vallás és egyház történeteinek 
rövid vázlata 2 6 2 

E d v i I l l é s Pál. Esperesi b e k ö -
szöntés . . . . . . . 9 8 4 

Egyházi beszédek bírálata 1 0 2 5 , 
1 0 6 1 , 1 2 1 0 , 1 2 2 9 . 

A. E. F r i t z e Ideen u . s . w . . 7 1 2 
F e r e n c z i Zsigmond. Adalék 

honi nyelvünk "s irodalmunk 
történetéhez 1 6 2 

F r i d r i c h W i g a n d . Neues 
und vollstándiges Gesang und 
Gebetbuch 6 6 3 

K a l c h b r e n n e r Károly. Abend 
Andacht 6 6 7 

K i s s János . Sup. emlékezései 
é letéből 6 0 0 

K o l l á r János e g y h á z i ' s a lka l -
mi beszédei 1 0 0 2 

M a t u s k a József . Gazdasági 
nép-könyve i 2 3 1 

Mutatvány K o l l á r János sz . 
beszédeiből 1 0 9 8 

Nógrádi ev . esperességi olvasó és 
munkáló könyvtári ünnepély. 2h 



P a p György . Görög o lvasó- Lap 
könyv 1 3 8 

S z e r e m 1 e i Gábor Politika . 4 2 
S z e r e m I e i Gábor. Neveléstan. 4 2 
S z i l á d y László. Hit, remény, 

szeretet ájtatos e l m é l k e d é -
sekben 8 9 

S z i v o s Mihálytól, Erényi Atya. 
V á r i S z a b ó S. . . . 1 1 9 3 

S z t e h l o Andr. Predigt 'stb. G 6 9 
Dr. S o l t é s z János é s B a k ó 

Dániel Latin magyar szótár . 4 8 
S z ű c s István. Kis törvény. . 6 9 6 
S z ű c s István. Törvénytan és 

Kalauz 6 9 6 
T o m o r i S z Sándor. Szent irás-

magyarázattan alapvonalai. . 1 1 3 
T ó t h Mihály. Egyh. beszéd. . 6 6 8 
W a r g a János. Neveléstan, kézi 

könyvül felsőbb neve lő - in té -
zetekbeni hallgatóknak 'stb. . 6 6 

Életrajzok. 
Csákány József életrajza. B a -

1 ó B. . 4 3 
Tóth F e r e n e z , superintendensé. 

• V á r i - S z a b ó S . . . . 1 1 9 4 

Okirat-'s emléktáreza: 
Czeg léd i helv. hitv, e g y h á z tör -

téne le i 1 1 7 7 , 1 2 1 4 
Erdődi zsinat három százados em-

léke. M e l e g h 1 1 1 8 
K. P. levele, Lónyay Gáborhoz. 1 1 4 
Nyir-báthori ref. templom. S o 1-

t é s z G 6 8 
Osgyáni iskola kétszázados ünne-

pe. H o m o l a y E. . . . 1 1 9 6 
S z á n t h a y Mihály superinten-

dens levele gr. Bethlen István-
hoz. K i s s Á 1 1 4 1 

Szent-lant. 
Boldogság . K i s s Á 2 6 2 
Zsoltárok. B a k s a y D. 7 1 3 , 

8 3 4 , 1 0 6 5 , 1 1 2 2 . 
Ének 5 0 évi házasság ünnepén. 

K i s s i . 4 5 
Éjjel . K i s s Á 1 1 6 
Krisztus egyháza. L u g o s s y J. 7 1 
Húsvéti ének. Lu g o s s y J. . 9 1 
Luther diadaléneke. Többen 6 3 7 , 

6 4 2 , 1 2 3 6 . 

Belföldi vegyes k«z?e-
menyek. 

a) Adakozások, alapítványok. 
A ' miskolczi ref. e .h . 7 2 , 6 4 8 . A' m i s -
k o l c z i ev. e.h. 4 3 2 . A1 piskólti ref. e .h. 
jó l tévöi 2 3 8 . Árvaiak számára 2 3 9 , 
2 8 7 , 4 0 7 . H. Battyán Fülöp 7 9 2 . B é -
kés i iskola részéről 8 1 3 . Földvári F e r -
dinánd 8 1 6 . Gyulán iskola 's g y á m i n -
tézet-alapítvány 1 2 2 1 . Prónay Albert 
7 9 2 . Sina György 8 3 6 . Szép emlék 
8 1 2 . Szepes iekszámára 2 8 7 , 4 0 7 . S z i -
lasbalhás 1 0 0 7 . Jablonczai P é t e r - a l a -

pítvány 8 8 7 . Jó l t evőség 1 1 9 . J ó t é -
konyság 1 9 1 . 

b) Hála, köszönet. 
B e z i r Ő l l l 4 8 . Debreczeni ref . fő i sko-
lából 6 2 2 . Derecskéről 2 3 9 . Husztról 
1 1 4 9 . Nyilvános hála a' debreczeni ref. 
Főiskolától 6 2 1 . Porcsalmáról 9 6 , 8 4 0 
Podluzsánbóll 1 4 4 . Sátoral lya-Ujhelyröl 
8 3 8 . Szikszóról 8 3 9 . Somogy megyéből 
2 8 8 . Ungpalágyról 2 2 7 . 

c) Halálozások, 
Buttler János 6 4 2 . Csekei János 4 2 9 . 
Diskay Ferenez 7 9 0 . Dúzs János 3 5 7 . 
Forray József 1 1 0 0 . Gaber Sámuel 6 4 . 
Horváth Pál 9 5 7 . Horváth Dániel 1 1 2 3 . 
Horváth Zsig. 1 1 2 3 . Keresztúri Sám. 
9 5 . Kocsis F. 4 5 5 . Komáromi István 
1 1 4 3 . Molnár F. 4 0 1 . Major József 
9 3 5 . Nagy Áron 6 7 0 . Nagy Pál 8 3 6 . 
Németh Ferenez 6 9 1 . Ozsváth Lajos 
1 1 2 4 . Paczolai Sándor 8 3 6 . Sáary Gá-
bor 8 3 6 . N. Sárközy István 9 3 2 . Sebő 
János 1 1 9 5 . 0 . Szabó István 1 1 1 4 . 
Somody Ist. 4 2 9 . Szombathi Józs . 9 3 2 . 
Tóbi Boros Mihály 5 2 1 . Tóth Apollónia 
assz. Waisz Fridrik 8 0 9 . 

d) Belföldi egyházi és iskolai 
egyveleg. 

A' felső lövői ev . isk. kinyittatá- Lap 
sának ünnepe. S z í j . . „ , 6 7 1 

A' horháti ev . egyházból . . . 6 7 2 
Általtérések. G. L 4 7 9 
A1 lévai ev. ág . hitv. egyh. m e g -

alakulása 1 0 6 6 
A1 magyarországi evang. egyházi 

históriáját i l lető két oklevél . . 3 6 0 
A1 nógrád esp. o lvasó és munkáló 

társulat ünnepé lye . T. F. . . 6 8 1 
A' Pesten állítandó prot. főiskola 

tárgyában. B a j k a i E . . . 4 3 0 
A' péteri ág. hitv . egyház s z á -

zados ünnepe . K i s s K. . . 3 8 3 
Aszódi iskola 2 6 5 
Átjóvetel az ev . egyházba, . . 2 3 4 
A' tiszai tanítók évi gyűlése. N é -

m e t h y P 4 0 5 
Áttérések Zalamegyében. . . 6 9 2 
Az új val lás-törvényel leni m o z -

galmak Vasmegyében . . . 1 0 7 7 
A' vallás ü g y é b e n hozott törvé -

nyek hallaltára költ érzelmek. 
K é p i r ó 1 4 9 

Bedellus, pénzbüntetés. . . . 1 1 4 7 
Bel-alföldi e semény 1 2 0 0 
Debreczeni anyaiskoláról. . . 1 1 0 1 
Debreczenben közoktatók válasz-

tása. R i s k o 4 3 1 
Divatkáplán prociamatiója ha l l -

gatóihoz. . . - . . . . 1 1 2 7 
Dunamelléki he lv . hitv. egyh. ker. 

j e g y z ő k ö n y v e . T ö r ö k. . . 1 1 9 
Egyházi irodalmi mozgalmak. . 9 6 
E g y pár felebaráti szó Pápa- 's 

Komáromnak 9 1 0 ; 
Esperes-választás , kijelölés n é l -

kül 1 9 0 

Evangél ikus halott Kis-Mária- Lap 
Czellben 1 1 0 4 

Evangyéliomszerü esperes -vá lasz -
tás 982 

Felügyelő-választás Csornádon . 3 5 7 
Felvi lágosítás W a r g a J. . . 6 9 5 
Felvi lágosítás H o m o l a J . . . 7 4 2 
Felső-őr i i sk . vizsgálat. S z í j Gy. 8 1 6 
Figye lmeztetés a' főbb iskolák 

oktatóihoz 1 0 0 7 
Fölmentés. I z s á k 9 6 0 
Főjegyző-választás . I l l é s Á. 4 7 8 
Gömöri egyh . megyei tisztújítás. 1 0 9 6 
Gyászemlék-ünnepély . F a r k a s 

F 6 4 3 
Gyóni templomszentelés . S z a p -

p a n o s S. . . . . . . 4 8 
Gyűlési napok. 6 9 5 
Háromféle egyh . ünnepély e g y -

szerre. B. J L 1 1 7 5 
Hivatali változások M. Szigeten. 

B a r t ó k G 1 1 9 8 
Hivatalról lemondás. U b r i z s i . 6 4 6 
Hivatalos leve lezés halottal, Y. . 7 7 5 
Hivatalos nyilatkozat. H o m o l a y . 9 8 4 
Holdmezövásárhelyi ref. g y m n a -

sium. G á á I D. . . . . 9 8 2 
Iskola-ügy Tóalmásról. . . . 7 9 2 
Iskolai n ö v e l é s - ü g y . B a j ó J . . 1 1 4 8 
Isk. -szentelés i ünnepély Ksinán. 

B a l o g h 1 1 4 6 
Izraeliták Pápán. B o c s á r i F. 4 0 2 

e l l - e restauratio. N é m e t h y . 3 8 4 
Kérdés a' békés-bánát i ref. e spe -

rességhez 7 4 4 
Kollár János nyilatkozata. . . 1 1 4 4 
Kollár beszédeiről vé lemény. 1 0 0 8 , 1 2 3 9 
Komáromi ünnepély. B u k i n -

s z k y 1 1 0 3 
Kőszegi adatok. T u r c s á n y i 

L 6 2 2 , 8 8 5 . 
K . - somogy i ref. e.m. gyűlésének 

nyilvános köszönet . K. . . 1 0 7 3 
Leánynevelő intézet 8 6 2 
Más proseliták Kemenes alatt. . 6 2 4 
Mi még szebben vagyunk. . , 1 0 7 9 
Mondjuk ki az igazat. K. S. F. . 1 0 7 9 
Ne csak f é n y - , árnyoldalát is a' 

gömöri ügyeknek. H e g y i . . 9 8 3 
Néma Földabroszok. F é n y e s E . 6 2 2 
Német-szent -mihály i ügy . . . 1 2 2 3 
Népnevelési haladás Erdélyben, 1 1 7 6 
Nyilt levél oktatók vámjogát i l -

letőleg . 1 1 5 0 
Oktató-választás Debreczenben. 1 0 0 6 
Önérdek. B u k i n s z U y . . . 5 7 5 
Pálinkakór és puseyismus Pádárb. 1 1 2 7 

I Pápán leczkékrőli eltiltás. 
Papigtatás N y é k e n 8 1 0 . Faradon 

K i s s S. 9 1 2 . Tószegen B - m - i . 
8 1 1 . Sajó Kazán 7 9 1 . R é v -
Komáromban 

Pap-nyugalmazás T. -Földváron. 
Pap-tanakodás Gután. . . . 
Pap-választás Lonyóbányán. 
Pap-özvegy-pénz tár i adomány-

rész tárgyában e g y alázatos 
kérdés. . . . . . . . 

1 2 2 3 

862 
4 7 9 
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7 7 5 



Pár síö az isk. gyámintézet ü g y é -
ben. K i s k u t i 

Pestnlozzi emlékünnepe Pesten. 
T a v a s y . . 

Proselitak Kemenes alatt. 
Reform-mozgalom a' magyarhoni 

r. kath. egyházban . K i s s S . 
Ritka rosta A.-Zempténből . S z i -

g e t i 
Salamon József megtiszteltetése. 
Superintendens-választás Dunán-

túl. T ö r ö k 
Sürgetős kérdés a'honi ev. egyh . 

fő fe lügye lőjéhez . A n o n y - • 
mus. h . 

Szarvason isk. ünnepély. J a n -
c s o v i c s . . . . . . . . j 

Szarvasról, V a j d a P. . . 
Szépen vagyunk. Egy tanú. . 
Tanítói nyugalmazás . . . 
Temetkezési türelem. W a l e n -

t i n y i . . . . . . . 
Templomszentelés Zelemén T F. 
Templomszentelés Rankon. . 
Térítés. S z é p h a l m i . . 
Töredék a' magyar nyelv é r d e -

mében 
Tudakozódó kérdések a' be lső-

somogyi atyafiaktól. . . 
Túrócz-vá lyvölgy i r. papok olvasó 

társulata. O s v á t h P á l . . . 
Újévi rákreceptek. . . . . 
Új harangok 
Ünnepély Tétsőn. K a s z ó A. . 
Űrnapok megünnepléséröli e g y h . 

rendelet. . . . . . 
Új fehértói át térés 
Úr-aszta lszente lés Czégény Da~ 

nyádon 
Utánirás az á g lelkészek g y ó n -

kodását tárgyazó czikkhez. H. 
Jákó és Puszta Korpád 'stb. 
Jogkérdés. R 
Jogoktatói székfoglalás Loson-

czon. . 
Jutalmazás. S i m o n S. . 
Yanyarczon egyházügye lő változ-

tatás 
Vanyolán i sk . ünnepély . Babich. 
V e g y e s házassági korkérdések. 

l f j . V á r i S z 
Veszprém helv. hitv. egyh. m e -

gyéből . Id. V á r i Sz. S. . 
Ugyanerről másik tudósítás. . 

Lap 
1 1 4 0 

1 4 0 
3 5 8 

7 9 1 

8 5 3 
9 5 8 

118 

7 2 0 

4 0 5 
7 3 8 
7 7 6 
2 6 4 

4 0 4 
9 3 6 

1 0 7 0 
1 0 7 8 

1 0 7 1 

1 1 4 7 

6 9 6 
18 
9 5 

5 2 2 

2 3 4 
3 5 9 

4 0 2 

1 0 7 0 
1 4 3 

1 1 9 9 

9 5 9 
9 5 9 

1221 
4 5 6 

1 9 0 

4 0 2 
4 0 4 

e) Értesítések, felszóllítús, ké-
relem, levelezés. 

A' miskolczi ev . gyülekezethez. 
S z é k á c s 

A z ev. iskolák oktatóihoz. . . 
Csődület a' m . - s z i g e t i ref. l y c e -

umban megürült tanszékre. 
S z é l e s E 

Csőd jogtanítói székre. . . . 
Csődület hódmezővásárhelyi ev. 

tanítóságra 7 9 2 
Debreczenből levél . T ó t h M. . 5 2 3 

2 4 0 
2 4 0 

6 9 2 
1 4 6 

Lap I 
Értesítés a' calechisatiók ügyében . 6 7 2 
Esdeklés a' magyar nemzet f i g y e l -

m e - ' s részvétéért J e r n e y J. 9 5 9 
Felszólalásuk a' duoánlúli ref. f ő -

isk. pap növendékeinek. . . 5 4 5 
Felszólítás az emberszerető m a -

gyarokhoz Gr. N y a r y R. 6 9 3 j 
Figyelmeztetés sz .ges v é d e k e -

désre . 1 1 2 6 
Illető esperes urakhoz. S c h e -

d i u s . ' . 2 4 0 
Isten országa érdekében őszinte 

kére lem. Ifj, V. Sz. . . . ' 3 1 1 
Kérelem óvás és értesítés S . - P a -

takról 6 4 7 
Levelezés e ' Lapolvasóihoz . T ö -

r ö k . . . . . . . . . 1 9 5 
Nyilatkozat M u n k á c s i S á n d o r -

tól . . . , 4 8 0 
Nyilatkozat e g y bizonyitványnyali 

visszaélésre. S a l a m o n J . . 1 1 2 4 
Prot. Lap példányai mult évekről 1 2 0 
Sopronyi Estvék felőli je lentés . 2 4 0 
Szerkesztői levelezés. . . . 2 0 
Tárgyadatok jelen lap Íróinak. 

N. N ; 2 8 7 
Török leve le Dr. Ferenczi J ó -

zsefhez . . . . . . 1 2 0 

Külhont egyh. adatok 
V Belga ev. társulat. . . . 9 5 4 
A1 ke l e tkező német kath. e g y h á z . 
A' Krisztus palástja 7 1 6 
A' kath. hitterjesztö lyoni társulat, 9Ö0 
k" l ipcsei zsinat 8 6 1 
Apácza. . . • • 7 1 9 
A' protestantismus Frankhonban. 2 3 4 
Apróságok. 3 3 6 , 3 8 3 , 4 5 5 , 

5 2 8 , 6 9 1 , 7 1 9 , 8 4 0 , 8 8 8 , 
9 5 7 , 9 8 2 , 1 0 0 6 , 1 0 3 2 . 

A' római k. anya-egyházbó l e d -
dig keletkezett német -kath . 
gyülekezetek 4 7 6 

A' trieri bucsu történetei. . . 6 8 6 
A' svéd papság 6 8 6 
Áttérés Frankhonban. . . . 3 1 0 
Az elemi oktatás Franczia p r o -

testau ok közti terjesztésének 
egy le te , . 1 0 5 5 

Bajorország és Róma. . . . 8 5 8 
Berlin. 6 8 9 
Biblia-terjesztés. . . . . 9 5 6 
Boroszló és Ronge. . . . . 6 8 9 
Boroszló, 8 6 0 . 1 0 4 7 
Boromaeus Károly egy le t . . . 9 5 6 
Büntetés 6 8 6 , 6 8 8 
Czerski kör leve le 1 0 5 5 
Chiua 9 5 5 
Curacao 1 0 3 2 

1 0 0 6 
9 7 7 
6 9 0 

4 6 
3 3 5 
3 7 9 
3 7 8 

Danzig. . . . . 
Dissidensek ügye 
Drezda. . 
Egyházi korkérdések. 
Egyházi mozgalom Boroszlóban, 
Egyházi mozgalmak. . 
Egy kis észrevétel . . 

Lap 
E g y l e t a'franczia protestaulismus 

közérdekei ügyében . . 9 7 8 
Elberfeld 7 1 7 
Fiuvá- fogadás 9 5 4 
F o g a l o m a-1 szabadságról. . . 8 5 9 
Fóbb események a" róm. kath. 

egyházban 1 8 4 4 - b e n . . . 3 3 1 
Francz ia ev. társulat. . , . 1 0 5 4 
Franczia missio társulat. . . 1 0 5 4 
Franczia 's külföldi bibliatársu-

lat 1 0 5 5 
Halle 4 7 7 
I le idelbergi Káté 8 5 9 
Helyte len határozat. . . . . 3 3 6 
Idegen nyelv. . . . . . 9 5 6 
Képvise let . 6 8 7 
Kerbler. 8 6 0 
Königsbergi tartományi zsinat. . 8 5 9 
Kötheni prot. atyafiak , . . 9 8 1 
Kötheni prot. atyafiak 1 8 4 4 . p ü n -

köst i gyűléséből. . . 5 2 9 , 5 5 3 
Latussek körlevele. . . . . 6 8 5 
Lichf leiweni r kath. pap. . . 6 8 8 
Lipcse ' . . . . 6 9 0 
Lipcsei bibliai társulat. . . . 9 4 
Luther munka. . . . . . 9 5 5 
Más h ú r . ' . . . . . . . 3 8 1 
Methodisták 3 7 7 
Mi hir a' kis világban. 9 3 , 2 3 2 , 4 7 4 
Missio. . 8 5 7 
N a g y Károly ereklyéi . . . 3 7 8 
Német kath. egyház. 6 2 5 , 6 8 7 , 7 1 7 
Nyilatkozat 1 0 3 2 
Párbeszéd 4 5 4 
Pestalozzi századik születés napja. 1 1 7 
Pet i t io 4 5 4 
Pomare levele 1 0 5 6 
Protestáns kölcsönös gyám e g y -

let Frankhonban. . . . . 9 7 8 
Prot. bibliai tá sulat Frankhonban. 9 7 9 
Protestáns ügy Oroszországban.. 3 1 0 
Reformatio emlékünnepe "s d u -

nántúli püspökszentelés. . 3 1 0 
Rendszabály terv. v . . . 8 6 1 
Beordinatio 4 7 8 
Róma lépése 7 1 9 
R o n g e és Czerski. . • . . 4 7 2 
Rostochi belmisiói i iókegylet . . 6 8 5 
Shneidemühl . . . . 6 8 7 , 1 0 3 0 
Schneidemühl és Czerski. . . 6 8 9 
Tahiti ügy. . . . . . . 7 1 9 
Titok. . . . . . . 9 5 5 
További tudósítások a1 d iss idens-

kntholihusokról. . . 1 0 0 4 , 1 0 4 8 
Tübingából levél. . 1 0 4 1 
Ul'ramontanismus 3 8 0 
U j a b b dissidens egyházak. 8 6 1 , 9 5 4 
Üldözés 1 1 8 
Zsinat . 7 1 8 
Jezsuiták 3 8 2 
Val lásos türelmetlenségnek l e g -

újabb nevezetes példái . . 4 7 7 
Vallásos értekezés egyle t Frank-

honban. 9 7 9 
Vis l icenus . 9 8 0 
Viszontagság 's ellentörekvés. . 3 8 1 
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